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คํานํา 
 

ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
พ.ศ. ๒๕๔๘  แกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ขอ ๒๙  ไดกําหนดใหมีการดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา
มีหนาท่ีดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ซ่ึงคณะกรรมการ
จะตองดําเนินการกําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดําเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ตอผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอม
ท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหา
วันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบ
วันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป     

 
ดังนั้น  เพ่ือใหการติดตามและประเมินผลแผนถูกตองตามระเบียบดังกลาวและมีประสิทธิภาพ  

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากชอง  จึงไดดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากชอง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ข้ึน เพ่ือรายงานและเสนอ
ความเห็นท่ีไดจากการติดตามใหนายกเทศมนตรีไดรับทราบ  คณะกรรมการหวังวารายงานผลการติดตาม
ฉบับนี้จะสามารถเปนประโยชนอยางยิ่งในการพัฒนาเทศบาล  สามารถแกไขปญหาใหกับประชาชนได  
และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   

  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากชอง  
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สวนที่ ๑ บทนํา 
 

๑. ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เปนกระบวนการท่ีแตกตางกันมีจุดหมายไม
เหมือนกัน แตกระบวนการท้ังสองมีความเก่ียวของสัมพันธกัน และเม่ือนําแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation) มาประสานใชดวยกันอยางเหมาะสม จะชวยใหผูบริหารเทศบาล พนักงานเทศบาล  พนักงาน
จาง  สมาชิกสภาเทศบาล  สามารถกํากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาทองถ่ินตามแผนงาน โครงการไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลจึงเปนการติดตามผลท่ีให
ความสําคัญ ดังนี้ 
  ๑. ผลการปฏิบัติงานของผูรับผิดชอบแตละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาเทศบาลหรือกิจกรรมตาง ๆ 
ท่ีดําเนินการหรือไมไดดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีไดกําหนดไวหรือไม รวมท้ังงบประมาณในการดําเนินงาน 
  ๒. ผลการใชปจจัยหรือทรัพยากรตาง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลตรวจสอบดูวาแผนงาน โครงการเพ่ือการ
พัฒนาไดรับปจจัยหรือทรัพยากรท้ังดานปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวหรือไมอยางไร 
  ๓. ผลการดําเนินงาน ตรวจสอบดูวาไดผลตรงตามเปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไมเพียงใด มีปญหาอุปสรรค
อะไรบาง ท้ังในดานการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน การดําเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน และ
ข้ันตอนตาง ๆ ในการดําเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 
  ๔. ความสําคัญของการติดตามและประเมินแผนเปนเครื่องมือสําคัญในการทดสอบผลการดําเนินงาน
ตามภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินวาดําเนินการไดตามเปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไม ทําใหทราบและกําหนด
ทิศทางการพัฒนาไดอยางเปนรูปธรรมและเกิดความชัดเจนท่ีจะทําใหทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดออน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๔) โครงการ กิจกรรมตาง ๆ ซ่ึงอาจเกิดจากผูบริหารเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลผูบริหารระดับหัวหนาสํานัก/
ผูอํานวยการกอง บุคลากรของเทศบาล สภาพพ้ืนท่ีและผูมีสวนเก่ียวของเพ่ือนําไปสูการปรับปรุงแผนงาน โครงการ
พัฒนาใหเกิดความสอดคลองกับสภาพพ้ืนแวดลอมในสังคมภายใตความตองการและความพึงพอใจของประชาชนใน
เขตเทศบาล 
  บทสรุปของความสําคัญก็คือ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินเปนการนําไปสูการวาง
แผนการพัฒนาในปตอ ๆ ไปเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณคาในกิจการสาธารณะมากท่ีสุดและเม่ือพบจุดแข็งก็ตองเรง
รีบดําเนินการและจะตองมีความสุขุมรอบคอบในการดาํเนินการขยายโครงการ งานตาง ๆ ท่ีเปนจุดแข็งและ 
พึงรอโอกาสในการเสริมสรางใหเกิดจุดแข็งนี้ และเม่ือพบปญหาและอุปสรรคก็จะตองตั้งรับใหม่ัน รอโอกาสท่ีจะ
ดําเนินการและต้ังม่ันอยางสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งท่ีเปนปญหาและอุปสรรค   เม่ือพบจุดออนตองหยุดและ
ถดถอยปญหาลงใหได  ดําเนินการปรับปรุงใหดีข้ึนตั้งรับใหม่ันเพ่ือรอโอกาสและสุดทายเม่ือมีโอกาสก็จะตองใช
พันธมิตรหรือผูมีสวนไดเสียในเทศบาลใหเกิดประโยชนเพ่ือดําเนินการขยายแผน โครงการ งานตาง ๆ พรอมการ
ปรับปรุงและเรงรีบดําเนินการ สิ่งเหลานี้จะถูกคนพบเพ่ือใหเกิดการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยการติดตาม
และประเมินผลซ่ึงสงผลใหเกิดกระบวนการพัฒนาอยางเขมแข็งและมีความยั่งยืน เปนไปตามเปาหมายประสงคท่ีตั้งไว
ไดอยางดียิ่ง 
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๒. วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินมุงคนหาแผนงาน โครงการท่ีไดดําเนินการไปแลววาสิ่งใด
ควรดําเนินการตอไปตามวัตถุประสงคของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหวางดําเนินการตามโครงการเพ่ือการ
พัฒนาทองนั้นวามีปญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเปาหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพ่ือการ
พัฒนาทองถ่ินท่ีไมไดดําเนินการเปนเพราะเหตุใด เกิดปญหาจากเรื่องใด จึงไดกําหนดเปนวัตถุประสงคไดดังนี้ 
  ๑. เพ่ือเปนเครื่องมือในการบริหารราชการทองถ่ินของเทศบาลซ่ึงจะชวยตอบสนองภารกิจตามอํานาจ
หนาท่ีของหนวยงาน รวมท้ังปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีข้ึน มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
  ๒. เพ่ือใหทราบความกาวหนาการดําเนินงานตามระยะเวลาและเปาหมายท่ีกําหนดไว สภาพผลการ
ดําเนินงาน ตลอดจนปญหา อุปสรรคในการพัฒนาทองถ่ินตามภารกิจท่ีไดกําหนดไว 
  ๓. เพื่อเปนขอมูลสําหรับเรงรัด ปรับปรุง แกไข ขอบกพรองของการดําเนินงาน โครงการ การ
ยกเลิกโครงการท่ีไมเหมาะสมหรือหมดความจําเปนของเทศบาล 
  ๔. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใชจายงบประมาณของเทศบาล 
  ๕. เพ่ือสรางความรับผิดชอบของผูบริหารเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผูบริหารระดับ
หัวหนาสํานัก/กองทุกของเทศบาลท่ีจะตองผลักดันใหการดําเนินการตามแผนงาน โครงการตาง ๆ เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคกับใหเกิดประโยชนกับผูมีสวนไดเสีย ผูมีสวนเก่ียวของ ประชาชนในชุมชนหรือสังคม
สวนรวมมากท่ีสุด 
  ๖. เพ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดรอยละความสําเร็จของการปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสํานัก/กอง/ฝายตาง ๆ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอ ๒๙ กําหนดวา คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
มีอํานาจหนาท่ี ดังนี้  (๑) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา(๒) ดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  (๓)รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหาร
ทองถ่ินเพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพรอมท้ังประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ตุลาคมของทุกป  (๔) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
  ๑. การดําเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน มีจํานวน ๑๑ คน ประกอบดวย  
  ๑)  สมาชกิสภาเทศบาลท่ีสภาเทศบาลคัดเลือกจํานวน ๓ คน  
  ๒)  ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจํานวน ๒ คน 
  ๓) ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของทีผูบริหารเทศบาลคัดเลือกจํานวน ๒ คน   
  ๔) หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจํานวน ๒ คนและผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารเทศบาลเลือก
จํานวน ๒ คน 
 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินของเทศบาล ตองดําเนินการใหการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินบรรลุวัตถุประสงคตามแผนพัฒนาเทศบาล ดังนี้ 
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  ๑. ประชุมเพ่ือกําหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินโดยการ
กําหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และหวงเวลาใหเหมาะสมกับเทศบาล 
  ๒. ดําเนินการติดตามและประเมินพัฒนาทองถ่ินตามกรอบแนวทาง วิธีการ และหวงเวลาท่ีกําหนด 
โดยสามารถติดตามและประเมินผลไดตลอดระยะเวลา 
  ๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอผูบริหาร
ทองถ่ินเพ่ือดําเนินการตอไป 
 
  ๒. การกําหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลไดกําหนดการแบงข้ันตอนเพ่ือ
เปนการกําหนดแนวทางและวิธีการสําหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลดังนี้ 
  ๒.๑ การกําหนดวัตถุประสงคและขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตรและ
โครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน จะเริ่มดําเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูลของโครงการท่ีจะติดตามวามีวัตถุประสงค
หลักอะไร มีการกําหนดการติดตามและประเมินผลไวหรือไม (ซ่ึงดูไดจากการกําหนดตัวชี้วัด : KPI) ถากําหนดไวแลวมี
ความชัดเจนเพียงใด ใครเปนผูรับผิดชอบ ใครเปนผูใชผลการติดตาม เปนตน จากนั้นศึกษาวาผูใชนําผลไปใชประโยชน
อยางไร เม่ือใด ขอมูลหลักๆท่ีตองการคืออะไร ตองการใหรายงานผลอยางไร มีขอเสนอแนะในการติดตามผลอยางไร 
ซ่ึงการศึกษาดังกลาวอาจใชวิธีสัมภาษณและ/หรือสังเกตแลวนําผลท่ีไดมากําหนดเปนวัตถุประสงคและขอบเขตในการ
ติดตาม 
  ๒.๒ วางแผนติดตามและประเมินผลจะนําวัตถุประสงคและขอบเขตในการติดตามงานจาก ขอ ๒.๑ 
มาวิเคราะห แลวเขียนรายละเอียด ซ่ึงประกอบดวย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงคการติดตามแหลงขอมูล เวลาท่ี
เก็บขอมูล วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล และวิธีการวิเคราะหขอมูล จากนั้นสรางเครื่องมือซ่ึงสวนใหญจะเปนแบบ
สัมภาษณหรือแบบสอบถาม กําหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  ๒.๓ ดําเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาทองถ่ินเปนการดําเนินการตามวัตถุประสงคและข้ันตอนท่ี
ไดกําหนดไว ซ่ึงสิ่งสําคัญท่ีตองการในชั้นนี้ คือ ขอมูลจากแหลงตางๆ ดังนั้น แมจะวางแผนพัฒนาทองถ่ินไวดีและได
ขอมูลท่ีมีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แตถาในเชิงปริมาณไดนอยก็ตองติดตามเพ่ิมจนกวาจะไดครบข้ันต่ําตามท่ีกําหนดไว
ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 
  ๒.๔ การวิเคราะหขอมูลเปนการวิเคราะหตามวัตถุประสงคของการติดตามท่ีกําหนดไวแตละโครงการ
ตามตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว โดยอาจใชวิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เชน การแจงนับ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
จํานวน เปนตน หรืออาจใชการวิเคราะหแบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบการเขียนFlow Chart การแสดงแผนภูมิ
แกนท(Gantt Chart) หรืออาจใชหลายๆวิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ีเทศบาล 
  ๒.๕ รายงานตามแบบแผนพัฒนาทองถ่ินเปนการรายงานใหผูเก่ียวของทราบโดยรายงานตามแบบท่ี
กําหนดไวตามแผนพัฒนาทองถ่ินท้ังนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะก็ไดตาม
ความเหมาะสมของเทศบาลในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเปนรายงานเชิงเทคนิคซ่ึงประกอบดวย
ความเปนมาของโครงการท่ีจะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงคและประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการติดตามซ่ึงจะปรากฏ

ในสวนท่ี ๒ และสวนท่ี ๓ 
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  ๒.๖ รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตอผูบริหารเทศบาลเพ่ือใหผูบริหารเทศบาล
เสนอตอสภาเทศบาลและคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม
ของทุกป 
  ๒.๗ การวินิจฉัยสั่งการการนําเสนอเพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แกไขท่ีดีหลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลหรือผูเก่ียวของหรือผูมีอํานาจในสํานัก กอง ฝายตาง ๆ 
ไดรับรายงานสรุปแลวจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแกไขปญหาท่ีไดจากรายงานสรุป ซ่ึงอาจกระทําโดยตรงหรือเสนอ
รายงานตามสายบังคับบัญชาก็ไดตามความเหมาะสมตอผูบริหารเทศบาล 
 
  ๓. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลมีอํานาจหนาท่ีในการรายงานผลและ
เสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารเทศบาลเพ่ือใหผูบริหารเทศบาลเสนอตอ
สภาเทศบาลและคณะกรรมการพัฒนาของเทศบาลโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 
 

ข้ันตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูบรหิาร
เทศบาล 

 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ
เทศบาล 

ธันวาคม 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

ผูบริหาร
เทศบาล 

สภาเทศบาล 
รายงานผล เสนอ 

ตั้งขอสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

ผูบริหาร
เทศบาล 

 

ป ระกาศ ผ ล การติ ด ต าม แ ล ะ
ป ร ะ เมิ น ผ ล แ ผ น พั ฒ น า ให
ประชาชนในเขตเทศบาลทราบใน
ท่ีเปดเผยภายในสิบหาวัน นับแต
วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกลาวและตองปดประกาศไวเปน
ระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

ตั้งขอสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 
 

เสนอ 
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๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน(Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เปนสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณหรือเทคนิควิธีการท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลใชในการเก็บขอมูลการติดตามผลรวมท้ังโดยการพิจารณาเลือกใชเครื่องมือและเทคนิควิธีการท่ี
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินได คิดสรางไว เพ่ือใชในการติดตามและประเมินผล  
เชน  แบบสอบถามวัดทัศนคติมาตราสวนประมาณคา และวิธีการ เปนตน และหรือโดยการสรางเครื่องการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินไดแกแบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ   (Interview) และแบบ
สังเกตการณ  (Observation) เปนตน  โดยอาศัยสภาพพ้ืนท่ีท่ัวไป อํานาจหนาท่ี ภารกิจของเทศบาลรวมถึงผูมีสวนได
เสียในทองถ่ินรวมท้ังเกณฑมาตรฐาน แบบตาง ๆ ท่ีไดกําหนดข้ึนหรือการนําไปทดลองใชเพ่ือปรับปรุงแกไขแลว  จึงนํา
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินไปใชในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ดําเนินการสํารวจ
และเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล สรุปขอมูลท่ีเปนจริงตอไป  
   

๕. ประโยชนของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนท่ีสําคัญคือ การนําไปใชแกไขปญหาตาง ๆ ระหวางดําเนินโครงการ 
รองลงมาคือนําไปใชสําหรับวางแผนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปในอนาคต ประโยชนตาง ๆ แยกเปนหัวขอไดดังนี้ 
  ๑. ไดทราบถึงสถานภาพและสถานการณตาง ๆ ของการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินและการดําเนินการตาม
โครงการซ่ึงจะทําใหวิธีการปฏิบัติดําเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  ๒. ไดทราบถึงขอดี ขอเสีย ขอบกพรองตาง ๆ ตลอดจนปจจัยท่ีทําใหแผนพัฒนาทองถ่ินและการดําเนินการ
ตามโครงการพัฒนาทองถ่ินมีปญหา ทําใหสามารถแกไขไดทุกจุด ตรงเปาหมายอยางทันทวงที ท้ังในปจจุบันและอนาคต 
  ๓. ชวยใหการใชทรัพยากรตางๆ เกิดความประหยัด คุมคาไมเสียประโยชน ประหยัดเวลา งบประมาณ 
และทรัพยากรในการดําเนินโครงการพัฒนาทองถ่ิน 
  ๔. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะหขอมูลตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับรายละเอียด ความตองการ สภาพปญหาตาง ๆ ท่ีจะ
นําไปจัดทําเปนโครงการเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือนําเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือขอมูลท่ีเปนจริง ทําใหไดรับความเชื่อถือและ
การยอมรับจากประชาชน ผูมีสวนไดเสีย หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรตาง ๆ 
  ๕. กระตุนใหผูปฏิบัติงานและผูเก่ียวของกับการพัฒนาทองถ่ิน การจัดทําโครงการและรับผิดชอบโครงการ 
มีความสํานึกตอหนาท่ีความรับผิดชอบ และกระตือรือรนในการแกไข ตลอดจนปรบัปรุงรายละเอียด เนื้อหา ขอมูลใหเปน
ปจจุบันเสมอ 
  ๖. การวินิจฉัย สั่งการ ผูบริหารเทศบาล ปลัด/รองปลัด ผูบริหารระดับสํานัก/กอง/ฝายตาง ๆ ของเทศบาล
สามารถวินิจฉัย สั่งการไดอยางถูกตอง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาทองถ่ินใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริง
และตามอํานาจหนาท่ีนอกจากนี้ยังสามารถกําหนดมาตรการตาง ๆ สําหรับการปรับปรงุแกไขและปองกันความผิดพลาดท่ี
จะเกิดข้ึนได  
  ๗. ทําใหภารกิจตาง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลแตละคน แตละสํานัก/กอง/ฝายตาง ๆ มีความสอดคลอง
กัน ประสานการทํางานใหเปนองครวมของหนวยงาน ทําใหเปาหมายของเทศบาลเกิดความสําเร็จตามเปาหมายหลัก  มี
ความสอดคลองและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  ๘. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจใหเปนไปและตรงตามวัตถุประสงคของโครงการ/ กิจกรรม
งานตาง ๆ และประชาชนพึงพอใจเม่ือไดรับการบริการประชาชนในเขตเทศบาล 
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สวนที่ ๒. การติดตามและประเมินผล 
 

   1.วิสัยทัศน 
           “สรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดี  มีประสิทธิภาพดานการศึกษา  สรางบานเมืองใหกาวหนา  พัฒนาการทองเท่ียว” 
   2.พันธกิจ 

1) ดูแล ขุดลอก และบํารุงรักษาแหลงน้ํา 

2) สงเสริมการศึกษา  ปองกันและสงเสริมสุขภาพประชาชน 

3) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานใหท่ัวถึง 

4) สงเสริมการทองเท่ียว บํารุงรักษาภูมิปญญาทองถ่ิน  และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 

    3.  ยุทธศาสตรการพัฒนา 
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาการสานตอแนวทางพระราชดําริ   

2) ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยูรวมกันอยางมีความสุข   

3) ยุทธศาสตรเสริมสรางความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปญหาความยากจน  

4) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา 

5) ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารบานเมืองท่ีดี 

6) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

7) ยุทธศาสตรการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดลุอยางยั่งยืน 

8) ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 

    4.เปาประสงค 
1) ประชาชนมีน้ําในการอุปโภค-บริโภค-เพ่ิมข้ึน 

2) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

3) เพ่ือพัฒนาและสงเสริมการศึกษา 

4) เพ่ือพัฒนาระบบบริหาร การบริการใหมีสิทธิภาพ 

5) เพ่ือเปนเมืองสังคมสงบสุข  

6) เมืองมีภูมิทัศนสวยงาม  

7) เพ่ือสงเสริมประชาธิปไตยและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 

   5. ตัวช้ีวัด 
1) รอยละจํานวนโครงการ/กิจกรรมในการพัฒนาแหลงน้ํา 

2) รอยละของครัวเรือนท่ีผานเกณฑขอมูลพ้ืนฐาน หรือ จปฐ. 

3) รอยละของรายไดตอครัวเรือนท่ีสูงข้ึน 

4) รอยละของประชาชนท่ีสามารถเขาถึงแหลงเรียนรูหรือกิจกรรมการเรียนรู 

5) รอยละของประชาชนท่ีมีความเชื่อม่ันตอการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล 

6) รอยละท่ีลดลงของมลพิษดานสิ่งแวดลอมท่ีเกินคามาตรฐาน 

7) รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจํานวนผูเขารวมกิจกรรมงานประเพณี กีฬา และการทองเท่ียว 
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8. คาเปาหมาย 
1) รอยละ 100 ของจํานวนโครงการ/กิจกรรมในการพัฒนาแหลงน้ํา 

2) รอยละ 100 ของครัวเรือนผานเกณฑขอมูลพ้ืนฐาน หรือ จปฐ 

3) รายไดตอครัวเรือนสูงข้ึนรอยละ 0.4 

4) ประชาชนรอยละ 100 สามารถเขาถึงแหลงเรียนรูหรือกิจกรรมการเรียนรู 

5) ประชาชนรอยละ 100 มีความเชื่อม่ันในการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล 

6) มลพิษดานสิ่งแวดลอมท่ีเกินคามาตรฐานลดลงรอยละ 0.4 

7) ประชาชนเขารวมกิจกรรมงานประเพณี กีฬา และการทองเท่ียว เพ่ิมข้ึนรอยละ 5 

 
          จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ของเทศบาลเมืองปากชอง 

  ๑. เมืองปากชอง  เปนเมืองประตูสูอีสานและเปนเสนทางผานการขนสงมวลชนและขนสงเชิงพาณิชย 
   การคมนาคมสะดวก ใกลกรุงเทพมหานคร 
  ๒. บริเวณรอบๆพ้ืนท่ีท้ังในเขตและนอกเขตมีแหลงทองเท่ียวและสิ่งอํานวยความสะดวก 
   ท่ีไดมาตรฐาน  เชน  เขาใหญท่ีเปนมรดกโลก  มีภูมิประเทศสวยงาม  อากาศดีติดอันดับโลก 
  ๓. มีสถาบันการศึกษาหลายระดับและมากมาย 
  ๔. มีชุมชนทางดานธุรกิจและการคามากมาย  อีกท้ังภายในพ้ืนท่ีของเทศบาลเมืองปากชอง 
   มีสถาบันการเงินและธนาคารท่ีรองรับใหการบริการอํานวยความสะดวกไดอยางท่ัวถึง 
   แกประชาชนในเขตและนักทองเท่ียว 
  ๕. มีพ้ืนปาท่ีเปนแหลงนํ้า  และมีลําตะคลองไหลผาน 
 
   ดังนั้น   ดวยสภาพพ้ืนท่ีโดยรวมของเทศบาลเมืองปากชองท่ีมีความอุดมสมบูรณ  ท้ังทางดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและปจจัยท่ีเก้ือหนุนตางๆ  จึงกําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร  (Strategy Positioning)  
ของเทศบาลเมืองปากชองดังนี้  "พ้ืนท่ีในเขตเทศบาลเมืองปากชองเปนเมืองนาอยู เปนเมืองแหงการทองเท่ียว 
เชิงนิเวศน ท่ีมีความสมดุลทางธรรมชาติและส่ิงแวดลอม" 
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2. ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมอืงปากชอง 
 

บัญชีสรุปแผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากชอง พ.ศ. ๒๕๖๒ - 2564 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร 
2562 2563 2564 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาการสานตอแนวทาง

พระราชดําร ิ

4 1,160,000 4 1,160,000 4 1,160,000 

ยุทธศาสตรเสริมสรางความสามารถทาง

เศรษฐกิจและบรรเทาปญหาความยากจน 

5 37,310,000 2 310,000 2 310,000 

ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมคีุณภาพชีวิตท่ีดี

และอยูรวมกันอยางมีความสุข 

40 61,450,600 34 61,470,600 31 52,970,600 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา 22 25,383,916 20 24,801,916 20 24,801,916 

ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการ

บริหารบานเมืองท่ีด ี

59 122,865,700 40 58,952,700 39 138,952,700 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสราง

พ้ืนฐาน 

121 200,329,250 16 80,171,460 37 2,352,765,800 

ยุทธศาสตรการอนุรักษและพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิด

ความสมดุลอยางยั่งยืน 

5 7,790,000 4 4,790,000 4 4,790,000 

ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเท่ียว 

ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 

16 7,070,000 16 7,070,000 16 7,070,000 

รวม 272 463,359,466 136 238,726,676 153 2,582,821,016 



9 
 

 
 

2.1 บัญชีสรุปโครงการพัฒนาเทศบาลเมืองปากชอง พ.ศ. ๒๕๖๒ ท่ีตั้งงบประมาณ 
 

ยุทธศาสตร โครงการ งบประมาณ 
ตามขอบัญญัติ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาการสานตอแนวทางพระราชดําริ 
 

1 460,000 

ยุทธศาสตรเสริมสรางความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปญหาความยากจน 
 

2 10,300,000 

ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยูรวมกันอยางมีความสุข 
 

17 59,127,600 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา 
 

22 27,095,955 

ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารบานเมืองท่ีดี 
 

35 15,694,600 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 

41 20,949,530 

ยุทธศาสตรการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดความ
สมดุลอยางยั่งยืน 
 

1 2,000,000 

ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 
 

14 4,120,000 

รวม 133 
 

139,747,685 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 
 

 

2.2 บัญชีสรุปโครงการพัฒนาเทศบาลเมืองปากชอง พ.ศ. ๒๕๖๒ ท่ีดําเนินการ 
 
 

ยุทธศาสตร 
จํานวน 
โครงการ 

โครงการ 

งบประมาณ
ตาม

แผนพัฒนา
(บาท) 

ดําเนินการจริง
(บาท) 

ยุทธศาสตรการพฒันาการ
สานตอแนวทาง
พระราชดาํริ 

๑ ๑.โครงการเงินอุดหนุนดานสาธารณสุข ๔๖๐,๐๐๐ ๔๖๐,๐๐๐ 

ยุทธศาสตรเสริมสราง 
ความสามารถทาง
เศรษฐกิจและบรรเทา 
ปญหาความยากจน 
 

๑ ๑.โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพของ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองปากชอง 

๓๐๐,๐๐๐ ๒๙๙,๕๑๙ 

ยุทธศาสตรสรางสงัคมให
มีคุณภาพชีวิตทีด่ ี
และอยูรวมกันอยางมี
ความสุข 

๙ ๑. โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชพีผูปวย
เอดส 

๑๕๐,๐๐๐ ๙๙,๕๐๐ 

 
 ๒. โครงการสนับสนนุการสราง

หลักประกันรายไดแกผูสูงอาย ุ

๓๗,๓๑๘,๘๐๐ ๓๘,๗๔๑,๖๐๐ 

 
 ๓. โครงการสนบัสนนุเสริมสรางสวัสดิการ

ทางสงัคมใหแกคนพิการหรือทุพพลภาพ 

๑๐,๗๕๒,๒๐๐ ๙,๘๖๘,๐๐๐ 

 
 ๔. โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของคนพิการในชุมชน 

๑๐๐,๐๐๐ ๙๙,๙๔๒ 

 
 ๕. โครงการจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ

บทบาทสตรีในชุมชน 

๒๕๐,๐๐๐ ๒๔๙,๑๐๕ 

 
 ๖. โครงการรณรงคปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติด 

๓๕๐,๐๐๐ ๓๔๙,๒๙๘ 

 
 ๗. โครงการรณรงคปองกันยาเสพติดใน

สถานศึกษา 

๓๙,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ 

  ๘. โครงการสานสัมพันธครอบครัวอบอุน ๕๐,๐๐๐ ๔๙,๑๔๒ 

 
 ๙. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ

อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน 

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๗๐๐,๐๐๐ 

ยุทธศาสตรการพฒันา 
ดานการศึกษา 

๑๑ 
๑. โครงการจัดงานวนัเด็กแหงชาต ิ

๒๐๐,๐๐๐ ๑๔๒,๘๖๐ 

  ๒. โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ 

  ๓. โครงการอาหารเสริม (นม) ๕,๗๗๓,๕๓๐ ๕,๗๒๓,๖๗๗ 
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ยุทธศาสตร จํานวน 
โครงการ 

โครงการ งบประมาณ
ตาม

แผนพัฒนา
(บาท) 

ดําเนินการจริง
(บาท) 

 
 ๔. โครงการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนนุ

อาหารกลางวัน สพฐ. ๕ โรงเรียน 

๘,๑๓๒,๐๐๐ ๘,๐๖๐,๐๐๐ 

 

 ๕. โครงการสนับสนนุอาหารกลางวัน
โรงเรียนเทศบาล ๑ (บานหนองสาหราย)
และโรงเรียนเทศบาล ๒ บานหนองกะจะ 
(ธงนิรมลอุปถัมภ) 

๕,๑๔๔,๐๐๐ ๔,๙๕๕,๕๖๐ 

 
 ๖. โครงการเชื่อมตออินเตอรเน็ตโรงเรียน 

ระบบ ADSL 

๑๙,๒๐๐ ๑๙,๒๐๐ 

 
 ๗. โครงการเชื่อมตออินเตอรเน็ตโรงเรียน 

ระบบ WiFi 

๑๔,๔๐๐ ๑๔,๔๐๐ 

 

 ๘. โครงการสนับสนนุคาใชจายใน
การศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๕๐๘,๐๐๐ ๑๐๖,๕๐๐ 

 
 ๙. โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูของ

โรงเรียน 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 

  ๑๐. โครงการโตไปไมโกง ๕๐,๐๐๐ ๔๕,๒๐๐ 

 
 ๑๑. โครงการสรางภูมิคุมกันยาเสพติดเด็ก

และเยาวชนนอกสถานศึกษา 

๒๐๐,๐๐๐ ๓๓,๓๐๐ 

ยุทธศาสตรการบริหาร
ราชการตามหลักการ
บริหารบานเมืองที่ดี 

๑๐ ๑. โครงการวันเทศบาล "๒๔ เมษายน 
ของทุกป" 

๕๐,๐๐๐ ๓๘,๘๙๐ 

 

 ๒. โครงการอบรมผูประกอบการรานคา
ตลาดไนทบาซารและผูประกอบการ
จําหนายสินคาบนที่หรือทางสาธารณะ
เทศบาลเมืองปากชอง 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 

 
 ๓. โครงการจางเหมากวาดถนนในเขต

เทศบาลเมืองปากชอง 
๖,๖๐๙,๖๐๐ ๖,๖๐๙,๖๐๐ 

 
 ๔. โครงการประกวดภาพถายเมอืงปาก

ชอง 
๑๕๐,๐๐๐ ๑๔๗,๔๐๐ 

 

 ๕. โครงการจัดอบรมใหความรูผูสูงอายุ
และศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผูสูงอายุในชุมชน 

๕๐๐,๐๐๐ ๔๙๙,๕๑๑.๘๐ 
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ยุทธศาสตร จํานวน 
โครงการ 

โครงการ งบประมาณ
ตาม

แผนพัฒนา
(บาท) 

ดําเนินการจริง
(บาท) 

 

 ๖. โครงการจัดอบรมใหความรูและศึกษาดู
งานแกผูนําชุมชน คณะกรรมการ 
อนุกรรมการกลุมสตรีและประชาชน จิต
อาสา เพื่อพฒันาศักยภาพความเปนผูนาํใน
การพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลเมืองปาก
ชอง 

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๔๕,๗๖๑.๘๐ 

 

 ๗. โครงการอบรมเผยแพรความรูทาง
กฎหมายเพื่อประชาชน 

๕๐,๐๐๐ ๓๙,๗๖๐ 

 

 ๘. โครงการอบรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤตมิิชอบใน
ภาครัฐ 

๕๐,๐๐๐ ๒๔,๙๖๔ 

 

 ๙. โครงการพัฒนาฐานขอมูลชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองปากชอง 

๒๕๐,๐๐๐ ๙๙,๔๐๕ 

 

 ๑๐. โครงการฝกอบรมใหความรูการจัดทํา
แผนพฒันาทองถ่ินสีป่ 

๓๕๐,๐๐๐ ๓๒๐,๐๐๐ 

ยุทธศาสตรการพฒันา
ดานโครงสรางพืน้ฐาน 

๑ ๑. โครงการจางเหมาดูแลรักษาพื้นที่
โดยรอบสวนสาธารณะเขาแคน 

๙๖๐,๐๐๐ ๖๗๐,๒๔๘ 

ยุทธศาสตรการพฒันาการ
ทองเที่ยว ศาสนา-
วัฒนธรรม ประเพณแีละ
กีฬา 

๗ ๑. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ๒๕๐,๐๐๐ ๒๔๙,๙๓๖.๘๐ 

  ๒. โครงการจัดงานประเพณีวันข้ึนปใหม ๕๐,๐๐๐ ๔๐,๔๓๕ 

 

 ๓. โครงการจัดงานประเพณีสงกรานตและ
วันผูสงูอาย ุ

๕๐๐,๐๐๐ ๔๘๖,๘๔๐ 

 

 ๔. โครงการจัดงานทําบุญตักบาตรเนื่องใน
วันแมแหงชาต ิ

๕๐,๐๐๐ ๔๕,๑๙๕ 

 

 ๕. โครงการจัดงานทําบุญตักบาตรเนื่องใน
วันพอแหงชาต ิ

๕๐,๐๐๐ ๔๑,๖๙๕ 

 

 ๖. โครงการเขารวมแขงขันกีฬานักเรียน
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

๑๐๐,๐๐๐ ๙๓,๒๒๐ 

 

 ๗. โครงการทําบุญตักบาตรวนัเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิรา
ลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ๕๐,๐๐๐ ๔๑,๖๙๕ 

รวมท้ังส้ิน ๔๐   ๘๔,๑๗๐,๗๓๐ ๘๑,๘๖๙,๓๖๐ 
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๒.3 ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  

ยุทธศาสตร/แผนงาน จํานวนโครงการ จํานวน จํานวนโครงการ จํานวนโครงการ ดําเนินการคิดเปนรอยละ เบิกจาย เบิกจายคิดเปนรอยละ 

  ท้ังหมด งบประมาณ ท่ีดําเนินการ ท่ีไมดําเนินการ ของโครงการท้ังหมด งบประมาณ ของงบประมาณท้ังหมด 

๑.ยุทธศาสตรการพัฒนาการสานตอแนวทางพระราชดําร ิ               

    ๑.๑  แผนงานสาธารณสุข 1  460,000  1 0 1.52 460,000 0.44 

รวม 1  460,000  1 0 1.52 460,000 0.44 

๒. ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยูรวมกัน               

อยางมีความสุข               

    ๒.๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1  100,000  0 1 0 0 0 

    ๒.๒  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 5 2,525,000 2 3 3.03 62,065 0.06 

     ๒.๓  แผนงานการศึกษา 2 62,000 1 1 1.52 6,000  0.01  

    ๒.๔  แผนงานสาธารณสุข 1  1,700,000  0 1 0 0 0 

    ๒.๕  แผนงานสังคมสงเคราะห 2 1,100,000 2 0 3.03 436,842  0.42  

    ๒.๖  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 3 650,000 3 0 4.55 309,052  0.30  

    ๒.๗  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1  45,000  1 0 1.52 28,800  0.03  

    ๒.๘  แผนงานการพาณิชย 1  100,000  1 0 1.52 95,820  0.08  

    ๒.๙ แผนงานงบกลาง 3 52,479,600 3 0 4.55 49,722,200  47.60  

รวม 19  58,761,600  13 6 19.70 50,660,779 48.49 
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ยุทธศาสตร/แผนงาน 
จํานวนโครงการ 

ท้ังหมด 
จํานวน 

งบประมาณ 
จํานวนโครงการ 

ท่ีดําเนินการ 
จํานวนโครงการ 
ท่ีไมดําเนินการ 

ดําเนินการคิดเปนรอย
ละ 

ของโครงการท้ังหมด 
เบิกจาย 

งบประมาณ 

เบิกจายคิดเปนรอยละ 

  ของงบประมาณท้ังหมด 

๓. ยุทธศาสตรเสริมสรางความสามารถทางเศรษฐกจิและ               

บรรเทาปญหาความยากจน               

    ๓.๑  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 1  300,000  1 0 1.52 49,844 0.05 

รวม 1  300,000  1 0 1.52 49,844 0.05 

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา               

    ๔.๑  แผนงานการศึกษา 19 26,329,580 8 11 12.12 19,073,727 18.25 

รวม 19 26,329,580 8 11 12.12 19,073,727 18.25 
๕. ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหาร
บานเมืองท่ีดี               

    ๕.๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 19 4,545,000 13 6 19.70 992,689 0.94 

    ๕.๒  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1  500,000  0 1 0 0 0 

    ๕.๓  แผนงานการศึกษา 5 4,220,000 4 1 6.06  4,170,000  3.98 

    ๕.๔  แผนงานสาธารณสุข 2 6,651,100 2 0 3.03 6,651,100 6.36 

    ๕.๕  แผนงานสังคมสงเคราะห 1  500,000  0 1 0 0 0 

    ๕.๖  แผนงานเคหะและชุมชน 5 11,655,200 4 1 6.06 
11,551,84

8 11.05 

    ๕.๗  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 3 2,250,000 1 2 1.52 84,355 0.08 

รวม 36  30,321,300  24 12 36.36 23,449,992 22.41 

๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน               

๖.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 1  1,236,000  1 0 1.52  1,236,000  1.17 

รวม 1  1,236,000  1 0 1.52  1,236,000  1.17 
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ยุทธศาสตร/แผนงาน 
จํานวน
โครงการ 
ท้ังหมด 

จํานวน 
งบประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

ท่ีดําเนินการ 

จํานวน
โครงการ 

ดําเนินการคิดเปนรอย
ละ 

ของโครงการท้ังหมด 

เบิกจาย 
งบประมาณ 

เบิกจายคิดเปนรอยละ 

  
ท่ีไม

ดําเนินการ 
ของงบประมาณ

ท้ังหมด 

๗. ยุทธศาสตรการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ               

สิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุลอยางยั่งยืน               

    ๗.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 1  3,000,000  0 1 0 0 0 

รวม 1  3,000,000  0 1 0 0 0 
๘. ยุทธศาสตรการทองเท่ียว  ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและ
กีฬา               

    ๘.๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 4 1,150,000 4 0 6.06 406,862 0.38 

    ๘.๒  แผนงานการศึกษา 4 6,607,000 4 0 6.06 6,607,000 6.32 

    ๘.๓  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 17  4,270,000  10 7 15.15 2,484,916 2.37 

รวม 25  12,027,000  18 7 27.27 9,498,778 9.19 

รวมโครงการท่ีดําเนินการท้ังสิ้น 103 132,435,480 66 37 100 104,429,119.22 100 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
๑.ยุทธศาสตรการพัฒนาการสานตอแนวทางพระราชดําร ิ

        
๑.๑  แผนงานสาธารณสุข 

          
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 

        
ลําดับ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ

ท่ีไดรับ 
งบประมาณท่ี

เบิกจาย 
งบประมาณ

คงเหลือ 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 

หนวยงาน
ดําเนินการ 

ท่ี ระยะเวลา ดําเนนิการ อยูในระหวาง ยังไมไดดําเนนิการ เปาหมาย  เปาหมาย 

  ดําเนนิโครงการ แลวเสร็จ ดําเนนิการ  สาเหตุ/ปญหา เชิงผลผลิต เชิงผลลัพธ  

     (วัน เดอืน ป) (ขั้นตอนใด)       

1 โครงการเงินอุดหนุน 460,000 460,000.00 0 ก.ค.-ก.ย. ๖๓ ๑๕ ก.ย. ๖๓ ดําเนินการ แลว  - ๒๓  ชุมชน ประชาชนไดรับ กองสาธารณสุข 

  ดานสาธารณสุข                 การบริการตาม และส่ิงแวดลอม 

                    โครงการ   
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
๒. ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยูรวมกันอยางมีความสุข 

       
๒.๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

          
งานบริหารท่ัวไป 

          
ลําดับ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณท่ี

ไดรับ 
งบประมาณ
ท่ีเบิกจาย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 

หนวยงาน
ดําเนินการ 

ท่ี ระยะเวลา ดําเนนิการ อยูในระหวาง ยังไมไดดําเนนิการ เปาหมาย  เปาหมาย 

  ดําเนนิโครงการ แลวเสร็จ ดําเนนิการ  สาเหตุ/ปญหา เชิงผลผลิต เชิงผลลัพธ  

     (วัน เดอืน ป) (ขั้นตอนใด)       

1 โครงการเทศบาลเคล่ือนท่ี 100,000 0.00 100,000  -  -  - อยูในชวงเกิดโรค  -  - สํานักปลัด 

                ระบาดไวรัสโคโรนา     เทศบาล 

๒.๒  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
         

งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
         

ลําดับ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณท่ี

ไดรับ 
งบประมาณ
ท่ีเบิกจาย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 

หนวยงาน
ดําเนินการ 

ท่ี ระยะเวลา ดําเนนิการ อยูในระหวาง ยังไมไดดําเนนิการ เปาหมาย  เปาหมาย 

  ดําเนนิโครงการ แลวเสร็จ ดําเนนิการ  สาเหตุ/ปญหา เชิงผลผลิต เชิงผลลัพธ  

     (วัน เดอืน ป) (ขั้นตอนใด)       
1 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุ 

ทางถนนในชวงเทศกาล 
50,000 35,185.00 14,815 ม.ค. ๖๓ ๒ ม.ค. ๖๓ ดําเนินการแลว - ตั้งศูนยบริการประชาชน 

ชวงเทศบาลปใหมตาม 
หนังสือส่ังการ 

ลดจํานวนอุบัตเิหต ุ
บนทองถนนและ 
บริการประชาชน 
  

สํานักปลัด 
เทศบาล 

                

                    
2 โครงการฝกซอมแผนปองกัน 

และบรรเทาสาธารณภัย 
30,000 26,880.00 3,120 ส.ค. ๖๓ ๒๘ ส.ค. ๖๓ ดําเนินการแลว - จัดฝกซอมแผนปองกัน 

แกเจาหนาที่พนกังาน 
ดับเพลิง 

๑.เจาหนามีความรู 
ความเขาใจในการ 
ปฏิบัติงานดานการ 
ปองกันภัยมากขึน้ 

สํานักปลัด 
เทศบาล 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
๒. ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยูรวมกันอยางมีความสุข 

       
๒.๒  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

         
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

         
ลําดับ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณท่ี

ไดรับ 
งบประมาณท่ี

เบิกจาย 
งบประมาณ

คงเหลือ 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 

หนวยงาน
ดําเนินการ 

ท่ี ระยะเวลา ดําเนนิการ อยูในระหวาง ยังไมไดดําเนนิการ เปาหมาย  เปาหมาย 

  ดําเนนิโครงการ แลวเสร็จ ดําเนนิการ  สาเหตุ/ปญหา เชิงผลผลิต เชิงผลลัพธ  

     (วัน เดอืน ป) (ขั้นตอนใด)       

3 โครงการจัดซ้ือชุดดับเพลิง 950,000 950,000.00 0  -  - กันเงิน/  -  -  - สํานักปลัด 

  ภายในอาคาร        กอหน้ีผูกพัน       เทศบาล 

                     

4 โครงการจัดซ้ืออุปกรณ 1,000,000 1,000,000.00 0  -  - กันเงิน/  -  -  - สํานักปลัด 

  ชวยหายใจ SCBA          กอหน้ีผูกพัน       เทศบาล 

                     

5 โครงการจัดซ้ือเรือทองแบน 495,000 495,000 0  -  - กันเงิน/  -  -  - สํานักปลัด 

  แบบสแตนเลส           กอหน้ีผูกพัน       เทศบาล 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

๒. ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยูรวมกันอยางมีความสุข 
       

๒.๓  แผนงานการศึกษา 
          

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
          

            
ลําดับ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณท่ี

ไดรับ 
งบประมาณ
ท่ีเบิกจาย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 

หนวยงาน
ดําเนินการ 

ท่ี ระยะเวลา ดําเนนิการ อยูในระหวาง ยังไมไดดําเนนิการ เปาหมาย  เปาหมาย 

  ดําเนนิโครงการ แลวเสร็จ ดําเนนิการ  สาเหตุ/ปญหา เชิงผลผลิต เชิงผลลัพธ  

     (วัน เดอืน ป) (ขั้นตอนใด)       

1 โครงการโรงเรียนปลอดโฟม 50,000 0.00 50,000  -  -  - อยูในชวงเกิดโรค  -  - กองการศึกษา 

                ระบาดไวรัสโคโรนา       

                
 

      

                        

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา                   

ลําดับ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณท่ี

ไดรับ 
งบประมาณ
ท่ีเบิกจาย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 

หนวยงาน
ดําเนินการ 

ท่ี ระยะเวลา ดําเนนิการ อยูในระหวาง ยังไมไดดําเนนิการ เปาหมาย  เปาหมาย 

  ดําเนนิโครงการ แลวเสร็จ ดําเนนิการ  สาเหตุ/ปญหา เชิงผลผลิต เชิงผลลัพธ  

     (วัน เดอืน ป) (ขั้นตอนใด)       
1 โครงการรณรงคปองกัน 

ยาเสพติดในสถานศึกษา 
12,000 6,000.00 6,000 ก.พ.๖๓ ร.ร.ท ๑ ดําเนินการแลว - อบรมครูโรงเรียน 

ละ ๑ ครั้ง 
ทําใหครูมีความรู 
เพ่ิมขึ้นและนําไป 
ถายทอดใหแก 
นักเรยีนได 

กองการศึกษา 

          ๖ ก.พ. ๖๓ 
ร.ร.ท ๒ 

๑๑ ก.พ. ๖๓ 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

๒. ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยูรวมกันอยางมีความสุข 
  

 

    
๒.๔  แผนงานสาธารณสุข 

          
งานศูนยบริการสาธารณสขุ 

          
ลําดับ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณท่ี

ไดรับ 
งบประมาณท่ี

เบิกจาย 
งบประมาณ

คงเหลือ 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 

หนวยงาน
ดําเนินการ 

ท่ี ระยะเวลา 
ดําเนนิโครงการ 

ดําเนนิการ 
แลวเสร็จ 

(วัน เดือน ป) 

อยูในระหวาง 
ดําเนนิการ 
(ขั้นตอนใด) 

ยังไมไดดําเนนิการ 
สาเหตุ/ปญหา 

 

เปาหมาย  เปาหมาย 

  เชิงผลผลิต เชิงผลลัพธ  

        
1 โครงการอบรมพัฒนา 

ศักยภาพอาสาสมัคร 
สาธารณสุขมูลฐาน 

1,700,000 0.00 1,700,000 - - - อยูในชวงเกิดโรค  -  - กองสาธารณสุข 

              ระบาดไวรัสโคโรนา     และส่ิงแวดลอม 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

๒. ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคุณภาพชวิีตท่ีดีและอยูรวมกันอยางมีความสุข 
       ๒.๕  แผนงานสังคมสงเคราะห 

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 
       

ลําดับ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณท่ี

ไดรับ 
งบประมาณท่ี

เบิกจาย 
งบประมา
ณคงเหลือ 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 

หนวยงาน
ดําเนินการ 

ท่ี ระยะเวลา ดําเนนิการ อยูในระหวาง 
ยังไมได

ดําเนนิการ เปาหมาย  เปาหมาย 

  
ดําเนนิ

โครงการ แลวเสร็จ ดําเนนิการ  สาเหตุ/ปญหา เชิงผลผลิต เชิงผลลัพธ  

    
 (วัน เดอืน 

ป) (ขั้นตอนใด)       
1 โครงการสงเคราะหผู

ประสบ 
สาธารณภัย ผูเดือดรอนและ 
ผูดอยโอกาสในชุมชน 

1,000,000 407,000.00 43,000 ต.ค.๖๒- 
ก.ย.๖๓ 

๒๗ ส.ค.๖๓ ดําเนินการ
แลว 

- ประชาชนผูประสพ 
เหตุอุทกภัย 
จํานวน 
๒๐๐ ครัวเรือน 

ประชาชนไดรับ
การชวยเหลือจาก 
เหตุอุทกภัย 
ตามระเบียบฯ 

กอง
สวัสดิการ 

                สังคม 

                  

                      

                        
2 โครงการสงเสริมและพัฒนา 

คุณภาพชีวิตของคนพิการ
และ 
ผูสูงอายุในชุมชน 

100,000 29,842.00 70,158 ก.ค. ๖๓ ๓๐ ก.ค. ๖๓ ดําเนินการ
แลว 

 - ประชาชนท่ีสนใจ 
เขารวมโครงการ 
จํานวน ๘๐ คน 
  

ผูเขารวมโครงการ 
ไดรับการ
เสริมสราง 
ความรูในการ 
ดูแลคนพิการและ 
ผูสูงอายุอยางถูก 
วิธี 

กอง
สวัสดิการ 

                สังคม 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
๒. ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยูรวมกันอยางมีความสุข 

       
๒.๖  แผนงานสรางความเขมแขง็ของชุมชน 

         
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 

         
ลําดับ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ

ท่ีไดรับ 
งบประมาณ
ท่ีเบิกจาย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 

หนวยงาน
ดําเนินการ 

ท่ี ระยะเวลา ดําเนนิการ อยูในระหวาง 
ยังไมได

ดําเนนิการ เปาหมาย  เปาหมาย 

  
ดําเนนิ

โครงการ แลวเสร็จ ดําเนนิการ  สาเหตุ/ปญหา เชิงผลผลิต เชิงผลลัพธ  

    
 (วัน เดอืน 

ป) (ขั้นตอนใด)       
1 โครงการจัดอบรมเพ่ือ

พัฒนาศักยภาพบทบาท
สตรีในชุมชน 

250,000 128,905.0
0 

52,095 ม.ค. ๖๓ ๓๑ ม.ค.๖๓ ดําเนินการ
แลว 

- คณะผูบริหาร สมาชิก 
สภาเทศบาลฯ  ผูนํา 
ชุมชน สมาชิกกองทุน 
พัฒนาบทบาทสตรี  
 สุภาพสตรีในเขต 
เทศบาลเมือง 
ปากชอง  
จํานวน ๒๓  ชุมชน 
 ตลอดจนเจาหนาที ่
เทศบาลฯ 
จํานวน ๓๐๐  คน  
คิดเปนรอยละ ๑๐๐   
ของผูรับแบบประเมิน 

 สตรีและองคกร 
สตรีในทุกระดับ 
มีความเขมแข็ง  
เกิดแนวคิด
วิสัยทัศน   
พัฒนากองทุน 
บทบาทสตรีสราง 
พลังสตรีสรางสุข 
ในชุมชน 

กอง
สวัสดิการ 

                สังคม 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

๒. ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยูรวมกันอยางมีความสุข 
       

๒.๖  แผนงานสรางความเขมแขง็ของชุมชน 
         

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 
         

ลําดับ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณท่ี

ไดรับ 
งบประมาณ
ท่ีเบิกจาย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 

หนวยงาน
ดําเนินการ 

ท่ี ระยะเวลา ดําเนนิการ อยูในระหวาง ยังไมไดดําเนนิการ เปาหมาย  เปาหมาย 

  ดําเนนิโครงการ แลวเสร็จ ดําเนนิการ  สาเหตุ/ปญหา เชิงผลผลิต เชิงผลลัพธ  

    
 (วัน เดอืน 

ป) (ขั้นตอนใด)       
2 โครงการรณรงคปองกัน

และแกไขปญหายาเสพติด 
350,000 158,305.0

0 
191,695 มี.ค.๖๓ ๑๒ มี.ค.๖๓ ดําเนินการแลว -  ๑.ผูเขารวม ไดแก 

 คณะผูบริหาร  
ผูนําชุมชน  
๒๓ ชุมชน  
เจาหนาท่ี   
รวมท้ังส้ิน ๓๐๐ 
คน 
๒. จัดอบรม   

ผูเขารับการอบรม 
มีความรูความ 
เขาใจเกี่ยวกับ 
ยาเสพติด 
  

กอง
สวัสดิการ 

  
 

              สังคม 

                    

                    

                    

                      

                      
3 โครงการสานสัมพันธ 

ครอบครัวอบอุน 
  

50,000 21,842.00 28,158 ส.ค. ๖๓ ๑๘ ส.ค.๖๓ ดําเนินการแลว - จัดกิจกรรมโดยผู 
เขารวมเปนสมาชิก 
ในครอบครัวและ 
ประชาชนท่ัวไป 
จํานวน ๘๐ คน 

ครอบครัวเกิด 
ความรักความ 
เขาใจมีสัมพันธท่ี
ดีระหวางสมาชิก
ในครอบครัว 

กอง
สวัสดิการ 

                สังคม 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

๒. ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยูรวมกันอยางมีความสุข 
       ๒.๗  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ 
         

งานกีฬาและนันทนาการ 
          

ลําดับ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ

ท่ีไดรับ 
งบประมาณ 
ท่ีเบิกจาย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 

หนวยงาน
ดําเนินการ 

ท่ี ระยะเวลา ดําเนนิการ อยูในระหวาง 
ยังไมได

ดําเนนิการ เปาหมาย  เปาหมาย 

  
ดําเนนิ

โครงการ แลวเสร็จ ดําเนนิการ  สาเหตุ/ปญหา เชิงผลผลิต เชิงผลลัพธ  

    
 (วัน เดอืน 

ป) (ขั้นตอนใด)       
1 โครงการสนับสนุนการจัด 

กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ 
ในชุมชน 

45,000 28,800.00 16,200 ต.ค.๖๒- 
ก.ย.๖๓ 

ก.ย.๖๓ ดําเนินการ
แลว 

- ประชาชนในเขต 
เทศบาลไดออก
กําลังกายอยางนอย 
อาทิตยละ ๓ ครั้ง 

ประชาชนมี
สุขภาพท่ีดี 
ออกกําลังกาย 
อยางถูก
สุขลักษณะ 

กอง
การศึกษา 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

๒. ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยูรวมกันอยางมีความสุข 
       

๒.๘  แผนงานการพาณิชย 
          

งานโรงฆาสัตว 
          ลํา 

ดับ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

ท่ีไดรับ 
งบประมาณ
ท่ีเบิกจาย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 

หนวยงาน
ดําเนินการ 

ท่ี ระยะเวลา ดําเนนิการ อยูในระหวาง 
ยังไมได

ดําเนนิการ เปาหมาย  เปาหมาย 

  
ดําเนนิ

โครงการ แลวเสร็จ ดําเนนิการ  สาเหตุ/ปญหา เชิงผลผลิต เชิงผลลัพธ  

    
 (วัน เดอืน 

ป) (ขั้นตอนใด)       
1 โครงการสัตวปลอดโรค  

คนปลอดภยัจากโรคพิษ
สุนัขบา 
ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย  
ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ 
เจาฟาจุฬาภรณวลัย
ลักษณ  
อัครราชกุมารี 

100,000 95,820.00 4,180 ก.ค.-ก.ย. ๖๓ ก.ย. ๖๓ ดําเนินการ
แลว 

- ๒๓  ชุมชน สุนัขและแมว 
ไมเกิดโรค 

กอง
สาธารณสุข 

                  
และ

ส่ิงแวดลอม 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

๒.๙  แผนงานงบกลาง 

งบกลาง 

ลําดับ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณท่ี

ไดรับ 
งบประมาณ
ท่ีเบิกจาย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 

หนวยงาน
ดําเนินการ 

ท่ี ระยะเวลา ดําเนนิการ อยูในระหวาง 
ยังไมได

ดําเนนิการ เปาหมาย  เปาหมาย 

  
ดําเนนิ

โครงการ แลวเสร็จ ดําเนนิการ  สาเหตุ/ปญหา เชิงผลผลิต เชิงผลลัพธ  

    
 (วัน เดอืน 

ป) (ขั้นตอนใด)       
1 โครงการสงเคราะหเบ้ียยัง

ชีพผูปวยเอดส 
 

150,000 84,000.00 66,000 ต.ค.๖๒- 
ก.ย.๖๓ 

ก.ย. ๖๓ ดําเนินการ
แลว 

- ผูขอรับการ
สงเคราะห 
เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 
จํานวน ๒๕ ราย 

ผูรับการ
สงเคราะห 
ไดรับการ
ชวยเหลือ 
อยางเปนธรรม 

กองสวัสดิการ 
สังคม 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
๒. ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยูรวมกันอยางมีความสุข 

       
๒.๙  แผนงานงบกลาง 

          
งบกลาง 

          

            
ลําดับ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณท่ี

ไดรับ 
งบประมาณ 
ท่ีเบิกจาย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 

หนวยงาน
ดําเนินการ 

ท่ี ระยะเวลา ดําเนนิการ อยูในระหวาง 
ยังไมได

ดําเนนิการ เปาหมาย  เปาหมาย 

  
ดําเนนิ

โครงการ แลวเสร็จ ดําเนนิการ  สาเหตุ/ปญหา เชิงผลผลิต เชิงผลลัพธ  

    
 (วัน เดอืน 

ป) (ขั้นตอนใด)       
2 โครงการสนับสนุน

การสรางหลักประกัน
รายไดแกผูสูงอาย ุ

42,537,600 39,803,800.00 2,733,800 ต.ค.๖๒- 
ก.ย.๖๓ 

ก.ย. ๖๓ ดําเนินการ
แลว 

- ตามประกาศรายชื่อผู
มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุประจาํป
งบประมาณ๒๕๖๓
ครบทุกคน 

ผูสูงอายุมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

3 โครงการสนับสนุน
เสริมสราง 
สวัสดิการทางสังคม
ใหแกคนพิการ  
หรือทุพพลภาพ 

9,792,000 9,834,400.00 7,600 ต.ค.๖๒- 
ก.ย.๖๓ 

ก.ย. ๖๓ ดําเนินการ
แลว 

- ตามประกาศรายชื่อ 
ผูมีสิทธิรับเบี้ยความ 
พิการประจาํป 
งบประมาณ ๒๕๖๓  
ผูมีสิทธิไดรับเบี้ย 
ความพิการครบ 
ทุกคน 

ผูพิการมีคุณภาพ 
ชีวิตที่ดี 

กอง
สวัสดิการ 

สังคม 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
๓. ยุทธศาสตรเสริมสรางความสามารถทางเศรษฐกจิและบรรเทาปญหาความยากจน 

       
๓.๑  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

         
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 

         
ลําดับ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ

ท่ีไดรับ 
งบประมาณ 
ท่ีเบิกจาย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 

หนวยงาน
ดําเนินการ 

ท่ี ระยะเวลา ดําเนนิการ อยูในระหวาง ยังไมไดดําเนนิการ เปาหมาย  เปาหมาย 

  ดําเนนิโครงการ แลวเสร็จ ดําเนนิการ  สาเหตุ/ปญหา เชิงผลผลิต เชิงผลลัพธ  

     (วัน เดอืน ป) (ขั้นตอนใด)       

1 โครงการสงเสริมและพัฒนา 300,000 49,843.80 50,156.20 ส.ค.๖๓ ๒๑ ส.ค.๖๓ ดําเนินการแลว  - ประชาชนผูเขา ผูเขารับการอบรม กองสวัสดิการ 

  อาชีพของประชาชนในเขต               รับการอบรม มีความรูในการ สังคม 

  เทศบาลเมืองปากชอง               จํานวน ๒๕ คน นําไปประกอบ   

                    อาชีพหลักและ   

                    อาชีพเสริม   
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา 

         
๔.๑  แผนงานการศึกษา 

          
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 

         
ลําดับ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณท่ี

ไดรับ 
งบประมาณท่ี

เบิกจาย 
งบประมาณ

คงเหลือ 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 

หนวยงาน
ดําเนินการ 

ท่ี ระยะเวลา ดําเนนิการ อยูในระหวาง ยังไมไดดําเนนิการ เปาหมาย  เปาหมาย 

  ดําเนนิโครงการ แลวเสร็จ ดําเนนิการ  สาเหตุ/ปญหา เชิงผลผลิต เชิงผลลัพธ  

     (วัน เดอืน ป) (ขั้นตอนใด)       

1 โครงการเขาคายอบรม 50,000 0.00 50,000.00  -  -  - อยูในชวงเกิดโรค  -  - กองการศึกษา 

  คุณธรรมจริยธรรมครู             ระบาดไวรัสโคโรนา       

                
 

      

                        

2 โครงการจัดงานวันเด็ก 200,000 154,020.00 980.00 ม.ค. ๖๓ ๑๑ ม.ค. ๖๓ ดําเนินการแลว  - เด็กและเยาวชน เด็ก เยาวชน กองการศึกษา 

  แหงชาติ               ไดเขารวมกิจกรรม รวมกิจกรรมได   

                  ไมนอยกวา  แสดงออกถึง   

                  ๑,๕๐๐คน ความสามารถ   

                    ไดรับความรูและ   

                    ความสนุกสนาน   

                    ผูปกครองตระหนัก   

                    ถึงความ   

                    สําคัญของเด็ก   
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา 

         
๔.๑  แผนงานการศึกษา 

          
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 

         
ลําดับ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณท่ี

ไดรับ 
งบประมาณ 
ท่ีเบิกจาย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 

หนวยงาน
ดําเนินการ 

ท่ี ระยะเวลา ดําเนนิการ อยูในระหวาง 
ยังไมได

ดําเนนิการ เปาหมาย  เปาหมาย 

  ดําเนนิโครงการ แลวเสร็จ ดําเนนิการ  สาเหตุ/ปญหา เชิงผลผลิต เชิงผลลัพธ  

     (วัน เดอืน ป) (ขั้นตอนใด)       
3 โครงการตามปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียง 
50,000 0.00 50,000.00 - - - อยูในชวงเกิดโรค 

ระบาดไวรัส 
โคโรนา 

- - กองการศึกษา 

                    
4 โครงการโตไปไมโกง 50,000 0.00 50,000.00 - - - อยูในชวงเกิดโรค 

ระบาดไวรัส 
โคโรนา 

- - กองการศึกษา 

                   

                
 

      
5 โครงการพัฒนา

ศักยภาพการจัดการ
เรียนรูครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

200,000 199,288.00 712.00 มี.ค.๖๓ ๑๕ มี.ค.๖๓ ดําเนินการ 
แลว 

- ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
มีการอบรมพัฒนา
ความรูปละ ๑ ครั้ง 

สงเสริมพัฒนา
คุณภาพครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา
โดยการจัด
อบรมสัมมนา
เพ่ือพัฒนา
ความรู
ความสามารถ
ใหไดมาตรฐาน
ท่ีกําหนด 

กองการศึกษา 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา 
         

๔.๑  แผนงานการศึกษา 
          

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
         

ลําดับ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

ท่ีไดรับ 
งบประมาณ 
ท่ีเบิกจาย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 

หนวยงาน
ดําเนินการ 

ท่ี ระยะเวลา ดําเนนิการ อยูในระหวาง ยังไมไดดําเนนิการ เปาหมาย  เปาหมาย 

  ดําเนนิโครงการ แลวเสร็จ ดําเนนิการ  สาเหตุ/ปญหา เชิงผลผลิต เชิงผลลัพธ  

     (วัน เดอืน ป) (ขั้นตอนใด)       

6 โครงการลดเวลาเรียน            50,000  0.00 50,000.00  -  -  - อยูในชวงเกิดโรค  -  - กองการศึกษา 

  เพ่ิมเวลารู             ระบาดไวรัสโคโรนา       

                
 

      

                        

7 โครงการสรางภูมิคุมกัน          200,000  0.00 200,000.00  -  -  - อยูในชวงเกิดโรค  -  - กองการศึกษา 

  ยาเสพติดเด็กและ             ระบาดไวรัสโคโรนา       

  เยาวชนนอกสถานศึกษา             
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา 

         
๔.๑  แผนงานการศึกษา 

          
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 

         
ลําดับ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

ท่ีไดรับ 
งบประมาณท่ี

เบิกจาย 
งบประมาณ

คงเหลือ 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 

หนวยงาน
ดําเนินการ 

ท่ี ระยะเวลา ดําเนนิการ อยูในระหวาง 
ยังไมได

ดําเนนิการ เปาหมาย  เปาหมาย 

  
ดําเนนิ

โครงการ แลวเสร็จ ดําเนนิการ  สาเหตุ/ปญหา เชิงผลผลิต เชิงผลลัพธ  

    
 (วัน เดอืน 

ป) (ขั้นตอนใด)       
1 คาอาหารกลางวัน  ใหกับ

โรงเรียนในสังกัด( สพฐ.) 
จํานวน ๕โรงเรียน 

7,676,000 6,217,560.00 1,458,440.00 ต.ค.๖๒- 
ก.ย.๖๓ 

30 ก.ย.๖๓ ดําเนินการ
แลว 

- โรงเรียนในสังกัด 
( สพฐ.) จํานวน๕ 
โรงเรียน 

นักเรียนไดรับ
สารอาหาร
อยางเพียงพอ 
 

กอง
การศึกษา 

2 โครงการอาหารเสริม(นม) 5,629,796 5,629,790.04 5.96 ต.ค.๖๒- 
ก.ย.๖๓ 

30 ก.ย.๖๓ ดําเนินการ
แลว 

- อาหารเสริม(นม) 
โรงเรียนในสังกัด  
( สพฐ.) และ
โรงเรียน 
ในสังกัดเทศบาล 

นักเรียนไดรับ 
สารอาหาร
อยาง 
เพียงพอ 

กอง
การศึกษา 

                    

                    

                        

3 โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวันโรงเรียนเทศบาล
๑(บานหนองสาหราย)และ
โรงเรียนเทศบาล ๒  บาน
หนองกะจะ(ธง-นิรมล
อุปถัมถ) 

4,076,000 3,101,600.00 974,400.00 ต.ค.๖๒- 
ก.ย.๖๓ 

30 ก.ย.๖๓ ดําเนินการ
แลว 

- อาหารกลางวันของ
นักเรียนโรงเรียน
เทศบาล ๑ และ
โรงเรียนเทศบาล ๒ 

นักเรียนไดรับ
สารอาหาร
อยางเพียงพอ 

กอง
การศึกษา 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา 
         ๔.๑  แผนงานการศึกษา 

          งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
         

ลําดับ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

ท่ีไดรับ 
งบประมาณ 
ท่ีเบิกจาย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 

หนวยงาน
ดําเนินการ 

ท่ี ระยะเวลา ดําเนนิการ อยูในระหวาง ยังไมไดดําเนนิการ เปาหมาย  เปาหมาย 

  ดําเนนิโครงการ แลวเสร็จ ดําเนนิการ  สาเหตุ/ปญหา เชิงผลผลิต เชิงผลลัพธ  

    
 (วัน เดอืน 

ป) (ขั้นตอนใด)       
4 โครงการสนับสนุนอาหาร 

กลางวัน นักเรียน ม.๑- 
ม.๓ 
  

1,092,000 884,520.00 207,480.00 ต.ค.๖๒- 
ก.ย.๖๓ 

30 ก.ย.๖๓ ดําเนินการแลว - อาหารกลางวันของ 
นักเรียนโรงเรียน 
เทศบาล ๑  

นักเรียนไดรับ 
สารอาหาร
อยาง 
เพียงพอ 

กองการศึกษา 

                  

                  

5 โครงการเช่ือมตออินเตอร 19,200 0.00 19,200  -  -  - ไมไดรับการจัดสรร  -  - กองการศึกษา 

  เน็ตโรงเรียน ระบบ ADSL             งบประมาณ       
                        

6 โครงการเชื่อมตอ
อินเตอรเน็ต 
โรงเรียน ระบบ WIFI 
 

14,400 0.00 14,400  -  -  - ไมไดรับการจัดสรร 
งบประมาณ 

 -  - กองการศึกษา 

                    
7 โครงการพัฒนา/ปรับปรุง 

หองสมุดโรงเรียนในสังกัด 
200,000 0.00 200,000  -  -  - ไมไดรับการจัดสรร 

งบประมาณ 
 -  - กองการศึกษา 

                    

8 
โครงการพัฒนาแหลง
เรียนรูของโรงเรียน 100,000 0.00 100,000  -  -  - ไมไดรับการจัดสรร  -  - กองการศึกษา 

  
 

            งบประมาณ       
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา 
         ๔.๑  แผนงานการศึกษา 

          งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
         

            
ลําดับ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

ท่ีไดรับ 
งบประมาณ 
ท่ีเบิกจาย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 

หนวยงาน
ดําเนินการ 

ท่ี ระยะเวลา ดําเนนิการ อยูในระหวาง 
ยังไมได

ดําเนนิการ เปาหมาย  เปาหมาย 

  
ดําเนนิ

โครงการ แลวเสร็จ ดําเนนิการ  สาเหตุ/ปญหา เชิงผลผลิต เชิงผลลัพธ  

    
 (วัน เดอืน 

ป) (ขั้นตอนใด)       
9 โครงการสงเสริมศักยภาพ

การจัดการศึกษาทองถิ่น 
516,000 0.00 516,000 - - - ไมไดรับการ

จัดสรร
งบประมาณ 

 

- - กอง
การศึกษา 

10 โครงการพัฒนาขาราชการ
ครูของโรงเรียนในสังกัด 

177,000 0.00 177,000 - - - ไมไดรับการ
จัดสรร  -  - 

กอง
การศึกษา 

        งบประมาณ       
11 โครงการสนับสนุนคาใชจาย

ในการศึกษาต้ังแตระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

5,544,184 2,779,735 2,764,449. ต.ค.๖๒- 
ก.ย.๖๓ 

ก.ย.๖๓ ดําเนินการ
แลว 

- สนับสนุน
คาใชจาย 
ขั้นพ้ืนฐานให
นักเรียน 

นักเรียนมี
คุณภาพ
ชีวิตท่ีดีขึ้น 

กอง
การศึกษา 

12 โครงการสงเสริมศักยภาพ 
การจัดการศึกษาทองถิ่น 
 (คาปจจัยพ้ืนฐานสําหรับ 
นักเรียนยากจน) 

485,000 122,500.00 362,500.00 ต.ค.๖๒- 
ก.ย.๖๓ 

ก.ย.๖๓ ดําเนินการ
แลว 

- คาปจจัยพ้ืนฐาน 
สําหรับนักเรียน 
ยากจน 

นักเรียนมี 
คุณภาพ
ชีวิตท่ีดีขึ้น 

กอง
การศึกษา 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
๕. ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารบานเมืองท่ีดี 

        
๕.๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

          
งานบริหารท่ัวไป 

          
ลําดับ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

ท่ีไดรับ 
งบประมาณ
ท่ีเบิกจาย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 

หนวยงาน
ดําเนินการ 

ท่ี ระยะเวลา ดําเนนิการ อยูในระหวาง 
ยังไมได

ดําเนนิการ เปาหมาย  เปาหมาย 

  
ดําเนนิ

โครงการ แลวเสร็จ ดําเนนิการ  สาเหตุ/ปญหา เชิงผลผลิต เชิงผลลัพธ  

    
 (วัน เดอืน 

ป) (ขั้นตอนใด)       

1 โครงการปกปองสถาบัน 50,000 0.00 50,000.00  -  -  - อยูในชวงเกิดโรค  -  - สํานักปลัด 

                
ระบาดไวรัสโคโรนา 

     เทศบาล 
2 โครงการฝกอบรมและ 

ทัศนศึกษาดูงานของคณะ 
ผูบริหารทองถิ่นสมาชิก
สภา 
เทศบาลหัวหนาหนวยงาน 
และคณะกรรมการตางๆ 
ของเทศบาลเมืองปากชอง 
 

500,000 0.00 10,000.00 - - - อยูในชวงเกิดโรค 
ระบาดไวรัสโคโรนา 

- - สํานักปลัด 
เทศบาล 

                  

              
 

      

                      

                      
3 โครงการฝกอบรมและ 

ทัศนศึกษาดูงานของ 
พนักงานเทศบาลและ
ลูกจาง 

800,000 682,200 7,800.00 ม.ค.-ก.พ. ๖๓ ๙ ก.พ. ๖๓ ดําเนินการ
แลว 

- ผูบริหาร 
พนักงาน 
เทศบาล ลูกจาง 
ของเทศบาล 
เขารวม 

บุคลากร 
ทุกระดับ 
มีความรูจากการ 
ศึกษาดูงาน 

สํานักปลัด 
เทศบาล 

                 

                
4 โครงการเลือกต้ังสมาชิกสภา- 

เทศบาลและนายกเทศมนตรี 
2,000,000 0.00 2,000,000 - - - ยังไมมีกําหนดการ 

เลือกต้ัง 
 -  - สํานักปลัด 

เทศบาล 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
๕. ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารบานเมืองท่ีดี 

        
 ๕.๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

         
งานบริหารท่ัวไป 

          
ลําดับ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

ท่ีไดรับ 
งบประมาณ
ท่ีเบิกจาย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 

หนวยงาน
ดําเนินการ 

ท่ี ระยะเวลา ดําเนนิการ อยูในระหวาง ยังไมไดดําเนนิการ เปาหมาย  เปาหมาย 

  ดําเนนิโครงการ แลวเสร็จ ดําเนนิการ  สาเหตุ/ปญหา เชิงผลผลิต เชิงผลลัพธ  

     (วัน เดอืน ป) (ขั้นตอนใด)       
5 โครงการวันทองถิ่นไทย 10,000 8,300.00 1,700.00 มี.ค. ๖๓ ๑๘ มี.ค. ๖๓ ดําเนินการแลว - ผูบริหาร พนักงาน 

เทศบาล ลูกจาง 
ของเทศบาลเขารวม 

พนักงานเทศบาล 
ตระหนักถึง
บทบาท 
ของตนในการให 
บริการประชาชน 

สํานักปลัด 
เทศบาล 

                  

                    

                      

                        
6 โครงการวันเทศบาล 

"๒๔ เมษายน ของทุกป" 
50,000 0.00 50,000 เม.ย. ๖๓ ๒๔ เม.ย. ๖๓ ดําเนินการแลว - ผูบริหาร พนกังาน 

เทศบาล ลูกจาง 
ของเทศบาลเขารวม 

พนักงานเทศบาล 
ตระหนักถึง
บทบาท 
ของตนในการให 
บริการประชาชน 

สํานักปลัด 
เทศบาล 

                

                    

                      
7 โครงการจางที่ปรึกษาสํารวจ 

ความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ 
ที่มีตอคุณภาพการใหบริการ 
ของเทศบาลเมืองปากชอง 

30,000 20,000.00 10,000.00 ต.ค.๖๒-ก.ย. ๖๓ ก.ย. ๖๓ ดําเนินการแลว - จางที่ปรกึษาสํารวจ 
ความพึงพอใจของ 
ผูรับบริการ 

การประเมนิองคกร 
มีคุณภาพมาตรฐาน 

สํานักปลัด 
เทศบาล 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
๕. ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารบานเมืองท่ีดี 

        
๕.๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

          
งานวางแผนสถิติและวิชาการ 

          ลําดั
บ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณท่ี

ไดรับ 
งบประมาณท่ี

เบิกจาย 
งบประมาณ

คงเหลือ 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 

หนวยงาน
ดําเนินการ 

ท่ี ระยะเวลา ดําเนนิการ อยูในระหวาง 
ยังไมได

ดําเนนิการ เปาหมาย  เปาหมาย 

  
ดําเนนิ

โครงการ แลวเสร็จ ดําเนนิการ  สาเหตุ/ปญหา เชิงผลผลิต เชิงผลลัพธ  

    
 (วัน เดอืน 

ป) (ขั้นตอนใด)       
1 โครงการประกวดภาพถาย

เมืองปากชองหัวขอ 
“สะพายกลองทองเมือง
ปากชอง” 

150,000 149,200.00 800.00 พ.ย-มี.ค.๖๓ ๓๐ มี.ค. ๖๓ ดําเนินการ
แลว 

- จัดกิจกรรม
ประกวด
ภาพถายเมือง
ปากชอง 
จํานวน ๑ ครั้ง 
มีภาพถาย 
สงเขาประกวด
จํานวน ๖๖ภาพ 

ไดภาพถาย 
ท่ีสวยงามจาก
ชางภาพ 
มืออาชีพ มาเปน
คลังภาพ สําหรับ
ใชในการจัดทํา
ส่ือ
ประชาสัมพันธ 

กองวิชาการ
และ

แผนงาน 

2 โครงการฝกอบรมใหความรู
การจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่นเทศบาลเมืองปาก
ชอง 
 

350,000 0.00 350,000 - - - อยูในชวงเกิดโรค
ระบาดไวรัส 

โคโรนา 

- - กองวิชาการ
และ

แผนงาน 

3 โครงการอบรมการปองกัน 
และปราบปรามการทุจริต 
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

50,000 11,074.48 38,925.52 มี.ค-พ.ค. ๖๓ ๒๑ ส.ค. ๖๓ ดําเนินการ
แลว 

- พนักงาน
เทศบาล 
พนักงานจาง 
จํานวน ๗๐ คน 

ผูเขารับการ
อบรมมีความรู 
ในการปฏิบัติงาน
อยางถูกตอง 

กองวิชาการ 
และ

แผนงาน                 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
๕. ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารบานเมืองท่ีดี 

       ๕.๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
         

งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
          

ลําดับ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณท่ี

ไดรับ 
งบประมาณท่ี

เบิกจาย 
งบประมาณ

คงเหลือ 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 

หนวยงาน
ดําเนินการ 

ท่ี ระยะเวลา ดําเนนิการ อยูในระหวาง ยังไมไดดําเนนิการ เปาหมาย  เปาหมาย 

  ดําเนนิโครงการ แลวเสร็จ ดําเนนิการ  สาเหตุ/ปญหา เชิงผลผลิต เชิงผลลัพธ  

     (วัน เดอืน ป) (ขั้นตอนใด)       

4 โครงการอบรมเผยแพร            50,000  27,700.00 22,300.00 พ.ค.-ก.ค. ๖๓  ๓ ก.ย. ๖๓ ดําเนินการแลว   - กรรมการชุมชน ผูเขารับการอบรม กองวิชาการ 

  ความรูทางกฎหมาย               
อ.ส.ม.และ
ประชาชน มีความรูความเขาใจ และแผนงาน 

  เพ่ือประชาชน               จํานวน ๗๐ คน เกี่ยวกบักฎหมาย   
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
๕. ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารบานเมืองท่ีดี 

       ๕.๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
         

งานบริหารงานคลัง 
          

ลําดับ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณท่ี

ไดรับ 
งบประมาณท่ี

เบิกจาย 
งบประมาณ

คงเหลือ 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 

หนวยงาน
ดําเนินการ 

ท่ี ระยะเวลา ดําเนนิการ อยูในระหวาง ยังไมไดดําเนนิการ เปาหมาย  เปาหมาย 

  ดําเนนิโครงการ แลวเสร็จ ดําเนนิการ  สาเหตุ/ปญหา เชิงผลผลิต เชิงผลลัพธ  

     (วัน เดอืน ป) (ขั้นตอนใด)       
1 กิจกรรมการเผยแพรขอมูล 

ขาวสารดานการเงินการคลัง  
พัสดุและทรัพยสินของ 
เทศบาลและรับเร่ืองรองเรียน 
เกี่ยวกบัการเงินการคลัง 

1,000 910.00 90.00 มิ.ย. ๖๓ มิ.ย. ๖๓ ดําเนินการแลว - เผยแพรขอมูล 
เกี่ยวกับงบประมาณ 
รายการบัญชีรับจาย 
การจดัซ้ือจัดจาง 
และจัดหาพัสดตุางๆ 
 

ประชาชนไดรับรู 
ขอมูลขาวสารและ 
สามารถตรวจสอบ 
การบริหารงานให 
มีความโปรงใสได 

กองคลัง 

                  

                  

                  

2 กิจกรรมการพัฒนาแผนและ              1,000  118.00 882.00 มิ.ย. ๖๓ มิ.ย. ๖๓ ดําเนินการแลว   - ผูปฎิบัติมีขอมูล  -ประชาชนรับทราบ กองคลัง 

  กระบวนการจัดหาพัสดุ               กระบวนการจดัซ้ือ ขอมูลการบริหาร   

                  จัดจาง ดวยความโปรงใส   

                     -ผูปฎิบัติมีขอมูล   

                    กระบวนการจดัซ้ือ   

                    จัดจาง   

3 กิจกรรมการรายงานผล              1,000  684.80 315.20 มิ.ย. ๖๓ มิ.ย. ๖๓ ดําเนินการแลว   - ประชาชนสามารถ การบริหารจัดการ กองคลัง 

  การใชจายเงินใหประชาชน               เขารวมตรวจสอบ เปดเผยตรวจสอบ   

  ไดรับทราบ                     
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
๕. ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารบานเมืองท่ีดี 

       ๕.๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
         

งานบริหารงานคลัง 
          

ลําดับ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

ท่ีไดรับ 
งบประมาณ
ท่ีเบิกจาย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย หนวยงา
น

ดําเนินก
าร 

ท่ี ระยะเวลา ดําเนนิการ อยูในระหวาง ยังไมไดดําเนนิการ เปาหมาย  เปาหมาย 

  ดําเนนิโครงการ แลวเสร็จ ดําเนนิการ  สาเหตุ/ปญหา เชิงผลผลิต เชิงผลลัพธ  

     (วัน เดอืน ป) (ขั้นตอนใด)       
4 กิจกรรมควบคุมการ

เบิกจายตามเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจาย
ประจําป 

1,000 321.00 679.00 มิ.ย. ๖๓ มิ.ย. ๖๓ ดําเนินการแลว -  -ลดขอผิดพลาดใน
การปฏิบัติงาน 
-บุคลากรมีความรู
ความเจาใจระเบยีบ 
 

บุคลากรมีความเขาใจ
ในระเบียบประกาศ 
และหนังสือส่ังการ 

กองคลัง 

                  
5 โครงการสํารวจแผนท่ีภาษี

และทะเบียนทรัพยสิน 
100,000 91,538.30 8,461.70 มิ.ย. ๖๓ มิ.ย. ๖๓ ดําเนินการแลว - ประชาชนรับรู

พ.ร.บ.ภาษีตัวใหม 
ประชาชนใหความ
รวมมือในการให
ขอมูลท่ีถูกตอง 
 

กองคลัง 

6 โครงการการเผยแพร
ขอมูลขาวสารดานการ
จัดซ้ือจัดจาง 

1,000 642.00 358.00 มิ.ย. ๖๓ มิ.ย. ๖๓ ดําเนินการแลว - เผยแพรขอมูลการ 
จัดซ้ือจัดจาง 
ตามแผนงาน 

ลดปญหาการทุจริต 
และการรองเรียน 
การทุจริต 

กองคลัง 

                  

                    
7 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ 

การพัฒนารายไดของ
ทองถิ่น 
 

200,000 0.00 200,000 - - - อยูในชวงเกิดโรค 
ระบาดไวรัสโคโรนา 

 -  - กองคลัง 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

๕. ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารบานเมืองท่ีดี 
       ๕.๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

         
งานบริหารงานคลัง 

          
ลําดับ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณท่ี

ไดรับ 
งบประมาณ 
ท่ีเบิกจาย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 

หนวยงาน
ดําเนินการ 

ท่ี ระยะเวลา ดําเนนิการ อยูในระหวาง ยังไมไดดําเนนิการ เปาหมาย  เปาหมาย 

  ดําเนนิโครงการ แลวเสร็จ ดําเนนิการ  สาเหตุ/ปญหา เชิงผลผลิต เชิงผลลัพธ  

     (วัน เดอืน ป) (ขั้นตอนใด)       

8 โครงการอบรมผูประกอบการ          200,000  0.00          200,000   -  -  - อยูในชวงเกิดโรค  -  - กองคลัง 

  รานคาตลาดไนทบาซาและ             ระบาดไวรัสโคโรนา       

  ผูประกอบการจําหนายสินคา             
 

      

  บนท่ีหรือทางสาธารณะ                     

  เทศบาลเมืองปากชอง                     
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

๕. ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารบานเมืองท่ีดี 
        

๕.๒  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
         

งานเทศกิจ 
          

ลําดับ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณท่ี

ไดรับ 
งบประมาณ 
ท่ีเบิกจาย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 

หนวยงาน
ดําเนินการ 

ท่ี ระยะเวลา ดําเนนิการ อยูในระหวาง ยังไมไดดําเนนิการ เปาหมาย  เปาหมาย 

  ดําเนนิโครงการ แลวเสร็จ ดําเนนิการ  สาเหตุ/ปญหา เชิงผลผลิต เชิงผลลัพธ  

     (วัน เดอืน ป) (ขั้นตอนใด)       

1 โครงการฝกอบรมและ 500,000 0.00 500,000  -  -  - อยูในชวงเกิดโรค  -  - สํานักปลัด 

  ทัศนศึกษาดูงานการจัด             ระบาดไวรัสโคโรนา     เทศบาล 

  ระเบียบทางเทาของ             
 

      

  เทศบาลเมืองปากชอง                     
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

๕. ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารบานเมืองท่ีดี 
        

๕.๓  แผนงานการศึกษา 
          

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
         

ลําดับ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณท่ี

ไดรับ 
งบประมาณ 
ท่ีเบิกจาย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 

หนวยงาน
ดําเนินการ 

ท่ี ระยะเวลา ดําเนนิการ อยูในระหวาง ยังไมไดดําเนนิการ เปาหมาย  เปาหมาย 

  ดําเนนิโครงการ แลวเสร็จ ดําเนนิการ  สาเหตุ/ปญหา เชิงผลผลิต เชิงผลลัพธ  

     (วัน เดอืน ป) (ขั้นตอนใด)       

1 โครงการพัฒนาคุณธรรม 50,000 0.00 50,000  -  -  - อยูในชวงเกิดโรค  -  - กองการศึกษา 

  จริยธรรมแกพนักงานเทศบาล             ระบาดไวรัสโคโรนา       

  และประชาชนในเขตเทศบาล                     

2 โครงการกอสรางรั้วสนาม 2,900,000 0.00 2,900,000  -  - กันเงนิ/  -  -  - กองการศึกษา 

  กีฬาเทศบาลเมืองปากชอง           กอหน้ีผูกพัน         

                        

3 โครงการซอมแซม 300,000 0.00 300,000  -  - กันเงิน/  -  -  - กองการศึกษา 

  อาคารเรียนอาคารประกอบ           กอหน้ีผูกพัน         

                        

4 โครงการปรับปรุงทาสี 237,000 0.00 237,000  -  - กันเงิน/  -  -  - กองการศึกษา 

  ซอมแซมฝาเพดาน           กอหน้ีผูกพัน         

  
 อาคารเรียน ๓ ชั้น 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

๕. ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารบานเมืองท่ีดี 
        

๕.๓  แผนงานการศึกษา 
          

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
         

ลําดับ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณท่ี

ไดรับ 
งบประมาณ 
ท่ีเบิกจาย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 

หนวยงาน
ดําเนินการ 

ท่ี ระยะเวลา ดําเนนิการ อยูในระหวาง ยังไมไดดําเนนิการ เปาหมาย  เปาหมาย 

  ดําเนนิโครงการ แลวเสร็จ ดําเนนิการ  สาเหตุ/ปญหา เชิงผลผลิต เชิงผลลัพธ  

     (วัน เดอืน ป) (ขั้นตอนใด)       

5 โครงการปรับปรุงทาสีและ 733,000 0.00 733,000  -  - กันเงิน/  -  -  - กองการศึกษา 

  ซอมแซมฝาเพดาน           กอหน้ีผูกพัน         

  อาคารเรียน ๔ ชั้น                      
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
๕. ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารบานเมืองท่ีดี 

        
๕.๔  แผนงานสาธารณสุข 

          
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

         
ลําดับ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณท่ี

ไดรับ 
งบประมาณ 
ท่ีเบิกจาย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 

หนวยงาน
ดําเนินการ 

ท่ี ระยะเวลา ดําเนนิการ อยูในระหวาง ยังไมไดดําเนนิการ เปาหมาย  เปาหมาย 

  ดําเนนิโครงการ แลวเสร็จ ดําเนนิการ  สาเหตุ/ปญหา เชิงผลผลิต เชิงผลลัพธ  

     (วัน เดอืน ป) (ขั้นตอนใด)       
1 โครงการจางเหมากวาดถนน 

ในเขตเทศบาลเมืองปากชอง 
6,609,600 6,609,600.00 0.00 ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓ ก.ย. ๖๓ ดําเนินการแลว - ชุมชนใน 

เขตเทศบาล 
ไมมีขยะตกคาง 
ในเขตเทศบาล 

กองสาธารณสุข 

                และส่ิงแวดลอม 

                        

2 โครงการปรับปรุงตอเติม 
หองผูอํานวยการกอง 
สาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 

41,500 0.00 41,500 - - กันเงิน/ 
กอหน้ีผูกพัน 

 

- - - กองสาธารณสุข 

                  และส่ิงแวดลอม 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
๕. ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารบานเมืองท่ีดี 

        
๕.๕  แผนงานสังคมสงเคราะห 

          
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 

         
ลําดับ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณท่ี

ไดรับ 
งบประมาณ 
ท่ีเบิกจาย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 

หนวยงาน
ดําเนินการ 

ท่ี ระยะเวลา ดําเนนิการ อยูในระหวาง ยังไมไดดําเนนิการ เปาหมาย  เปาหมาย 

  ดําเนนิโครงการ แลวเสร็จ ดําเนนิการ  สาเหตุ/ปญหา เชิงผลผลิต เชิงผลลัพธ  

     (วัน เดอืน ป) (ขั้นตอนใด)       

1 โครงการจัดอบรมใหความรู 500,000 0.00 500,000  -  -  - อยูในชวงเกิดโรค  -  - กองสวัสดิการ 

  ผูสูงอายุและทัศนศึกษา             ระบาดไวรัสโคโรนา     สังคม 

  ดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพ             
 

      

  ผูสูงอายุในชุมชน                     
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
๕. ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารบานเมืองท่ีดี 

        
๕.๖  แผนงานเคหะและชุมชน 

          
งานไฟฟาถนน 

          
ลําดับ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณท่ี

ไดรับ 
งบประมาณ 
ท่ีเบิกจาย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 

หนวยงาน
ดําเนินการ 

ท่ี ระยะเวลา ดําเนนิการ อยูในระหวาง ยังไมไดดําเนนิการ เปาหมาย  เปาหมาย 

  ดําเนนิโครงการ แลวเสร็จ ดําเนนิการ  สาเหตุ/ปญหา เชิงผลผลิต เชิงผลลัพธ  

     (วัน เดอืน ป) (ขั้นตอนใด)       

1 คาชดเชยคางานกอสราง 50,000 0.00 50,000  -  - ไมมีโครงการใดที่  -  -  - กองชาง 

  ตามสัญญาแบบปรับราคาได           ตองชดเชยคางาน         

  (คาK)           กอสรางตามสัญญา         

                        

2 โครงการกอสรางรั้วรอบท่ีดิน 500,000 0.00 500,000  -  - กันเงิน/  -  -  - กองชาง 

  ของเทศบาลเมืองปากชอง           กอหน้ีผูกพัน         

                        

                        

                        

3 โครงการปรับปรุงสวน 10,000,000 0.00 10,000,000  -  - กันเงิน/  -  -  - กองชาง 

  สาธารณะเฉลิมพระเกียรติ           กอหน้ีผูกพัน         

  เน่ืองในโอกาสมหามงคล                     

  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก                      

  พ.ศ.๒๕๖๒                      
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
๕. ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารบานเมืองท่ีดี 

        
๕.๖  แผนงานเคหะและชุมชน 

          
งานสวนสาธารณะ 

          
ลําดับ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ

ท่ีไดรับ 
งบประมาณ 
ท่ีเบิกจาย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 

หนวยงาน
ดําเนินการ 

ท่ี ระยะเวลา ดําเนนิการ อยูในระหวาง ยังไมไดดําเนนิการ เปาหมาย  เปาหมาย 

  ดําเนนิโครงการ แลวเสร็จ ดําเนนิการ  สาเหตุ/ปญหา เชิงผลผลิต เชิงผลลัพธ  

     (วัน เดอืน ป) (ขั้นตอนใด)       

1 โครงการจางเหมาดูแล 381,600 381,600.00 0.00 ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓ ก.ย. ๖๓ ดําเนินการแลว  - จางเหมาบุคคล เกาะกลางถนน กองชาง 

  เกาะกลางถนนมิตรภาพ                ภายนอกเพ่ือดูแล ภายในเขต   

  จํานวน ๑๔ เกาะ                เกาะกลางถนน เทศบาลไดรับ   

  ในเขตเทศบาลเมืองปากชอง               มิตรภาพ จํานวน การดูแลใหมีความ   

                   ๑๕ เกาะ ในเขต สวยงาม   

                  เทศบาลเมือง     

                  ปากชอง       

                  
 

    

2 โครงการจางเหมาดูแล 723,600 670,248.00 53,352.00 ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓ ก.ย. ๖๓ ดําเนินการแลว  - จางเหมาบุคคล สวนสาธารณะ กองชาง 

  รักษาพ้ืนท่ีโดยรอบ               ภายนอกดูแล ไดรับการดูแล   

  สวนสาธารณะเขาแคน               รักษาพื้นที่โดยรอบ ทําใหเกิดภูมิทัศน   

                  สวนสาธารณะ ความสวยงาม   

                  เขาแคน       
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
๕. ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารบานเมืองท่ีดี 

        
๕.๗  แผนงานสรางความเขมแขง็ของชุมชน 

         
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 

         
ลําดับ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณท่ี

ไดรับ 
งบประมาณ 
ท่ีเบิกจาย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 

หนวยงาน
ดําเนินการ 

ท่ี ระยะเวลา ดําเนนิการ อยูในระหวาง ยังไมไดดําเนนิการ เปาหมาย  เปาหมาย 

  ดําเนนิโครงการ แลวเสร็จ ดําเนนิการ  สาเหตุ/ปญหา เชิงผลผลิต เชิงผลลัพธ  

     (วัน เดอืน ป) (ขั้นตอนใด)       

1 โครงการอบรมผูนําชุมชน 150,000 0.00 150,000  -  -  - อยูในชวงเกิดโรค  -  - กองสวัสดิการ 

                ระบาดไวรัสโคโรนา     สังคม 

                
 

      

                        

2 โครงการจัดอบรมใหความรู 2,000,000 0.00 2,000,000  -  -  - อยูในชวงเกิดโรค  -  - กองสวัสดิการ 

  และศึกษาดูงานแกผูนําชุมชน             ระบาดไวรัสโคโรนา     สังคม 

  คณะกรรมการ   คณะอนุ             
 

      

  กรรมการ กลุมสตรีและ                     

  ประชาชนจิตอาสาเพ่ือพัฒนา                     

  ศักยภาพความเปนผูนําในการ                     

  พัฒนาชุมชนภายใน                     

  เขตเทศบาลเมืองปากชอง                     
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

๕. ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารบานเมืองท่ีดี 
        

๕.๗  แผนงานสรางความเขมแขง็ของชุมชน 
         

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 
         

ลําดับ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณท่ี

ไดรับ 
งบประมาณ 
ท่ีเบิกจาย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 

หนวยงาน
ดําเนินการ 

ท่ี ระยะเวลา ดําเนนิการ อยูในระหวาง ยังไมไดดําเนนิการ เปาหมาย  เปาหมาย 

  ดําเนนิโครงการ แลวเสร็จ ดําเนนิการ  สาเหตุ/ปญหา เชงิผลผลิต เชิงผลลัพธ  

     (วัน เดอืน ป) (ขั้นตอนใด)       

3 โครงการพัฒนาฐานขอมูล 100,000 84,355.00 15,645.00 ธ.ค. ๖๓  ๑๓ ธ.ค. ๖๓ ดําเนินการแลว  - ประชาชนในชุมชน ประชาชนในชุมชน กองสวัสดิการ 

  ชุมชนในเขตเทศบาลเมือง-               ประกอบดวย   เกิดความตระหนัก สังคม 

  ปากชอง               ผูเก็บรวบรวม และใหความสําคัญ   

                  ขอมูลและผูบันทึก ตอการจัดเก็บ   

                  ขอมูลทั้ง๒๓ชุมชน ขอมูลชุมชน   

                  รอยละ ๙๐ สนใจ     

                  ใหความรวมมือ     
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
         

๖.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 
          

งานไฟฟาถนน 
          

ลําดับ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ

ท่ีไดรับ 
งบประมาณ 
ท่ีเบิกจาย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 

หนวยงาน
ดําเนินการ 

ท่ี ระยะเวลา ดําเนนิการ อยูในระหวาง ยังไมไดดําเนนิการ เปาหมาย  เปาหมาย 

  ดําเนนิโครงการ แลวเสร็จ ดําเนนิการ  สาเหตุ/ปญหา เชิงผลผลิต เชิงผลลัพธ  

     (วัน เดอืน ป) (ขั้นตอนใด)       

1 โครงการกอสรางปรับปรุง 1,236,000 0.00 1,236,000  -  - กันเงิน/  -  -  - กองชาง 

  รางระบายนํ้าถนนสาธารณะ           กอหน้ีผูกพัน         

  ภายในบริเวณท่ีวาการอําเภอ                     

  ปากชอง                     

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        
 



52 
 

 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

๗. ยุทธศาสตรการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุลอยางย่ังยืน 
      

๗.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 
         งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
         

ลําดับ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ

ท่ีไดรับ 
งบประมาณ 
ท่ีเบิกจาย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 

หนวยงาน
ดําเนินการ 

ท่ี ระยะเวลา ดําเนนิการ อยูในระหวาง ยังไมไดดําเนนิการ เปาหมาย  เปาหมาย 

  ดําเนนิโครงการ แลวเสร็จ ดําเนนิการ  สาเหตุ/ปญหา เชิงผลผลิต เชิงผลลัพธ  

     (วัน เดอืน ป) (ขั้นตอนใด)       

1 โครงการศึกษาความเปน 3,000,000 0.00 3,000,000  -  -  - โครงการไมมี  -  - กองสาธารณสุข 

  ไปไดการบริหารจัดการขยะ             ผูเขารวม     และส่ิงแวดลอม 

  มูลฝอยทําประชาพิจารณ                     

  และศึกษาผลกระทบตอ                     

  ส่ิงแวดลอมของ                     

  เทศบาลเมืองปากชอง                     
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
๘. ยุทธศาสตรการทองเท่ียว  ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกฬีา 

       
๘.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

          
งานบริหารท่ัวไป 

          
ลําดับ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมา
ณท่ีไดรับ 

งบประมาณท่ี
เบิกจาย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 

หนวยงาน
ดําเนินการ 

ท่ี ระยะเวลา ดําเนนิการ อยูในระหวาง 
ยังไมได

ดําเนนิการ เปาหมาย  เปาหมาย 

  
ดําเนนิ

โครงการ แลวเสร็จ ดําเนนิการ  สาเหตุ/ปญหา เชิงผลผลิต เชิงผลลัพธ  

    
 (วัน เดอืน 

ป) (ขั้นตอนใด)       
1 โครงการวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษาสมเด็จพระนาง 
เจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ   
พระบรมราชชนนีพันป
หลวง 
 

300,000 184,460.00 115,540.00 ส.ค. ๖๓ ๑๒ ส.ค. ๖๓ ดําเนินการ
แลว 

- ประชาชนพนักงาน
เขารวมกิจกรรม
โครงการ 

ประชาชนรําลึกถึง
พระหากรุณาธิคุณ
เกิดความรัก
สามัคคี 

สํานักปลัด 
เทศบาล 

2 โครงการวันเฉลิมพระชนม 
พรรษาสมเด็จพระนางเจา 
สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ 
พระบรมราชินี 

300,000 49,924 250,076 มิ.ย. ๖๓ ๓ มิ.ย. ๖๓ ดําเนินการ
แลว 

- ประชาชน  
พนักงาน 
เขารวมกิจกรรม 
โครงการ 
  

ประชาชนรําลึกถึง 
พระหากรุณาธิคุณ 
เกิดความรัก
สามัคคี 

สํานักปลัด 
เทศบาล 

                

                  
3 โครงการเฉลิมพระชนม 

พรรษาพระบาทสมเด็จ 
พระวชิรเกลาเจาอยูหัว 

400,000 123,614 276,386 ก.ค. ๖๓ ๒๘ ก.ค. ๖๓ ดําเนินการ
แลว 

- ประชาชน  
พนักงาน 
เขารวมกิจกรรม 
โครงการ 

ประชาชนรําลึกถึง 
พระหากรุณาธิคุณ 
เกิดความรักสามัคคี 

สํานักปลัด 
เทศบาล 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

๘. ยุทธศาสตรการทองเท่ียว  ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกฬีา 
       

๘.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
          

งานบริหารท่ัวไป 
          

ลําดับ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ

ท่ีไดรับ 
งบประมาณท่ี

เบิกจาย 
งบประมาณ

คงเหลือ 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 

หนวยงาน
ดําเนินการ 

ท่ี ระยะเวลา ดําเนนิการ อยูในระหวาง 
ยังไมได

ดําเนนิการ เปาหมาย  เปาหมาย 

  ดําเนนิโครงการ แลวเสร็จ ดําเนนิการ  สาเหตุ/ปญหา เชิงผลผลิต เชิงผลลัพธ  

     (วัน เดอืน ป) (ขั้นตอนใด)       

4 โครงการวันเฉลิม ๕ ธันวาคม 150,000 48,864.00 101,136.00 ธ.ค.๖๒ ๕ ธ.ค. ๖๒ ดําเนินการแลว  - ประชาชนพนักงาน รวมรําลึกใน สํานักปลัด 

  วันสําคัญของชาติไทย               ผูเขารวมกิจกรรม พระมหากรุณาธิคุณ เทศบาล 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

๘. ยุทธศาสตรการทองเท่ียว  ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกฬีา 
        

๘.๒  แผนงานการศึกษา 
          

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
         

ลําดับ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ

ท่ีไดรับ 
งบประมาณ 
ท่ีเบิกจาย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 

หนวยงาน
ดําเนินการ 

ท่ี ระยะเวลา ดําเนนิการ อยูในระหวาง ยังไมไดดําเนนิการ เปาหมาย  เปาหมาย 

  ดําเนนิโครงการ แลวเสร็จ ดําเนนิการ  สาเหตุ/ปญหา เชิงผลผลิต เชิงผลลัพธ  

     (วัน เดอืน ป) (ขั้นตอนใด)       

1 โครงการกอสรางอัฒจรรย 3,727,000 3,727,000 0.00  -  - กันเงิน/  -  -  - กองการศึกษา 

  สนามฟุตบอลเทศบาล           กอหนี้ผูกพัน         

  เมืองปากชอง                     

                        

2 โครงการจางเหมาออกแบบ 170,000 166,000.00 4,000.00 มิ.ย.-ก.ย.๖๓ ก.ย.๖๓ ดําเนินการแลว  - มีออกแบบกอสราง สามารถกําหนด กองการศึกษา 

  กอสรางอัฒจรรยสนามกีฬา               อัฒจรรยสนามกีฬา การกอสรางได   

  เทศบาลเมืองปากชอง                 มาตรฐาน   

                        

3 โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล 1,210,000 999,470.00 210,530.00  -  - กันเงิน/  -  -  - กองการศึกษา 

  เทศบาลเมืองปากชอง           กอหนี้ผูกพัน         

                        

4 โครงการปรับปรุงอาคาร 1,500,000 1,500,000 0.00  -  - กันเงิน/  -  -  - กองการศึกษา 

  ยมิเนเซียมเทศบาล           กอหนี้ผูกพัน         

  เมืองปากชอง                     
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
๘. ยุทธศาสตรการทองเท่ียว  ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกฬีา 

        
๘.๓ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

        
งานกีฬาและนันทนาการ 

          
ลําดับ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ

ท่ีไดรับ 
งบประมาณ 
ท่ีเบิกจาย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 

หนวยงาน
ดําเนินการ 

ท่ี ระยะเวลา ดําเนนิการ อยูในระหวาง ยังไมไดดําเนนิการ เปาหมาย  เปาหมาย 

  ดําเนนิโครงการ แลวเสร็จ ดําเนนิการ  สาเหตุ/ปญหา เชิงผลผลิต เชิงผลลัพธ  

     (วัน เดอืน ป) (ขั้นตอนใด)       

1 โครงการเขารวมการแขงขัน 100,000 144,220.00 22,780.00 ต.ค.๖๒ ๒๑-๓๐ ต.ค.๖๒ ดําเนินการแลว  - สงนักเรียนเขารวม นักเรียนเกิด กองการศึกษา 

  กีฬานักเรียนองคกรปกครอง-               แขงขันปละ ๑ คร้ัง พัฒนาการทาง   

  สวนทองถิ่น                 ดานรางกาย   

                     อารมณ  สังคม   

                        

2 โครงการแขงขันกีฬาในชุมชน 200,000 0.00 200,000  -  -  - อยูในชวงเกิดโรค  -  - กองการศึกษา 

  เขตเทศบาล             ระบาดไวรัสโคโรนา       

                
 

      

                        

3 โครงการแขงขันกีฬายุวชน 220,000 0.00 220,000  -  -  - อยูในชวงเกิดโรค  -  - กองการศึกษา 

   เยาวชน และประชาชน             ระบาดไวรัสโคโรนา       
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
๘. ยุทธศาสตรการทองเท่ียว  ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกฬีา 

       
๘.๓ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

        
งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น 

          
ลําดับ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ

ท่ีไดรับ 
งบประมาณท่ี

เบิกจาย 
งบประมาณ

คงเหลือ 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 

หนวยงาน
ดําเนินการ 

ท่ี ระยะเวลา ดําเนนิการ อยูในระหวาง ยังไมไดดําเนนิการ เปาหมาย  เปาหมาย 

  ดําเนนิโครงการ แลวเสร็จ ดําเนนิการ  สาเหตุ/ปญหา เชิงผลผลิต เชิงผลลัพธ  

     (วัน เดอืน ป) (ขั้นตอนใด)       

1 โครงการจัดงานประเพณี 250,000 246,336.80 3,663.20 พ.ย.๖๒ ๑๑ พ.ย.๖๒ ดําเนินการแลว  - จัดงานลอยกระทง ประชาชนรวม กองการศึกษา 

  ลอยกระทง               ๑ คร้ัง สืบสานวัฒน   

                    ธรรมประเพณี   

                        

2 โครงการจัดงานประเพณี 
วันขึ้นปใหม 

50,000 48,290.00 1,710.00 ม.ค. ๖๓ ๑ ม.ค. ๖๓ ดําเนินการแลว - พระสงฆจากวัดในเขต 
เทศบาลและวัด 
ใกลเคียง จํานวน  
ไมนอยกวา ๒๐๐ รูป 
จัดกิจกรรมทําบญุ 
ตักบาตร ไมนอยกวา 
๑๐๐ คน  

ประชาชนไดรวม 
ทําบุญตักบาตร 
ขาวสารอาหารแหง 
และสืบสาน 
วัฒนธรรมอันดีงาม 

กองการศึกษา 

                  

                    

                    

                    

                      

3 โครงการจัดงานประเพณี 500,000 0.00 500,000.00  -  -  - อยูในชวงเกิดโรค  -  - กองการศึกษา 

  สงกรานตและวันผูสูงอายุ             ระบาดไวรัสโคโรนา       
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

๘. ยุทธศาสตรการทองเท่ียว  ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกฬีา 
       

๘.๓ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
        

งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น 
          

ลําดับ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ

ท่ีไดรับ 
งบประมาณ 
ท่ีเบิกจาย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 

หนวยงาน
ดําเนินการ 

ท่ี ระยะเวลา ดําเนนิการ อยูในระหวาง ยังไมไดดําเนนิการ เปาหมาย  เปาหมาย 

  ดําเนนิโครงการ แลวเสร็จ ดําเนนิการ  สาเหตุ/ปญหา เชิงผลผลิต เชิงผลลัพธ  

     (วัน เดอืน ป) (ขั้นตอนใด)       

4 โครงการจัดงานประเพณี 150,000  - 150,000  -  -  - อยูในชวงเกิดโรค  -  - กองการศึกษา 

  วันเขาพรรษา             ระบาดไวรัสโคโรนา       

                
 

      

                        

5 โครงการจัดงานทําบุญ 50,000 50,000.00 0.00 ธ.ค. ๖๒ ๕ ธ.ค. ๖๒ ดําเนินการแลว  - พระสงฆจากวัดในเขต  -พระสงฆจากวัดใน กองการศึกษา 

  ตักบาตรเน่ืองในวันพอ               เทศบาลและวัด เขตเทศบาลและวัด   

  แหงชาติ               ใกลเคียง จํานวน  ใกลเคียง  จํานวน    

                  ไมนอยกวา ๒๐๐ รูป ไมนอยกวา ๒๐๐ รูป   

                  จัดกิจกรรมทําบญุ  - ประชาชนนอมรําลึก   

                  ตักบาตร ไมนอยกวา ในพระมหากรุณาธิคุณ   

                  ๑๐๐ คน  รัชกาลที่ ๙   

                        

6 โครงการจัดงานทําบุญ 50,000 50,000.00 0.00 ส.ค. ๖๓  ๑๒ ส.ค. ๖๓ ดําเนินการแลว  - จัดพิธีกรรมทาง ประชาชนเทิดทูน กองการศึกษา 

  ตักบาตรเน่ืองในวันแม               ศาสนา ๑ คร้ัง สถาบันพระมหากษัตริย   

  แหงชาติ                     
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
๘. ยุทธศาสตรการทองเท่ียว  ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกฬีา 

      
๘.๓ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

        
งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น 

          ลํา 
ดับ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

ท่ีไดรับ 
งบประมาณ 
ท่ีเบิกจาย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 

หนวยงาน
ดําเนินการ 

ท่ี ระยะเวลา 
ดําเนนิการ 
แลวเสร็จ 

(วัน เดือน ป) 

อยูในระหวาง 
ดําเนนิการ 
(ขั้นตอนใด) 

ยังไมได
ดําเนนิการ 

สาเหตุ/ปญหา 

เปาหมาย 
เชิงผลผลิต 

เปาหมาย 

  
ดําเนนิ

โครงการ เชิงผลลัพธ  

          
7 โครงการจัดงานทําบุญตัก

บาตรเน่ืองในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกลาเจาอยูหัว 
 

50,000 49,960.00 40.00 ก.ค. ๖๓ ๒๘ ก.ค. ๖๓ ดําเนินการ
แลว 

- จัดพิธีกรรม
ทางศาสนา 
 ๑ คร้ัง 

ประชาชนให
ความสําคัญและเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย
ของชาติ 

กอง
การศึกษา 

8 โครงการจัดงานทําบุญตัก
บาตร เน่ืองในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จ 
พระราชินี  
 

50,000 0.00 50,000 - - - อยูในชวงเกิดโรค
ระบาดไวรัสโคโรนา 

- - กอง
การศึกษา 

9 โครงการจัดงานทําบุญ 
ตักบาตรเน่ืองในวันคลาย 
วันสวรรคต   
  

50,000 50,000.00 0.00 ต.ค. ๖๓ ๑๓ ต.ค. ๖๓ ดําเนินการ
แลว 

- จัดพิธีกรรม
ทางศาสนา  
๑ ครั้ง 

ประชาชนให 
ความสําคัญสถาบัน 
พระมหากษัตริยของ
ชาติ 
  

กอง
การศึกษา 

                  
10 โครงการจัดงานทําบุญ  

ตักบาตรเนื่องในวันปยมหาราช 
50,000 50,000.00 0.00 ต.ค. ๖๓ ๒๓ ต.ค. ๖๓ ดําเนินการ

แลว 
- จัดพิธีกรรม

ทางศาสนา 
 ๑ คร้ัง 

ประชาชนเทิดทูน 
สถาบันพระมหากษัตริย 

กอง
การศึกษา 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

๘. ยุทธศาสตรการทองเท่ียว  ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกฬีา 
        

๘.๓ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
        

งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเท่ียว 
         

            
ลําดับ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ

ท่ีไดรับ 
งบประมาณท่ี

เบิกจาย 
งบประมาณ

คงเหลือ 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 

หนวยงาน
ดําเนินการ 

ท่ี ระยะเวลา ดําเนนิการ อยูในระหวาง ยังไมไดดําเนนิการ เปาหมาย  เปาหมาย 

  ดําเนนิโครงการ แลวเสร็จ ดําเนนิการ  สาเหตุ/ปญหา เชิงผลผลิต เชิงผลลัพธ  

     (วัน เดอืน ป) (ขั้นตอนใด)       

1 โครงการ"ลองคายัค  70,000 0.00 70,000.00  -  -  - อยูในชวงเกิดโรค  -  - สํานักปลัด 

  รักษ ลําตะคอง"             ระบาดไวรัสโคโรนา     เทศบาล 

                        

2 โครงการจัดงานปากชอง  2,000,000 1,784,529.00 5,471.00 พ.ย.-ธ.ค.๖๒ ธ.ค.๖๒ ดําเนินการแลว  - มีประชาชนและผู  - กระตุนเศรษฐกิจ สํานักปลัด 

  คาวบอยซิต้ี                สนใจเขารวมงาน ดานการทองเที่ยว เทศบาล 

  countdown               เปนจํานวนมาก  - สรางรายไดให   

                    ประชาชนในทองถิ่น   

                        

3 โครงการปนฟนฟูธรรมชาติ 30,000 11,580.00 18,420.00 ส.ค. ๖๓ ๑๐ ส.ค. ๖๓ ดําเนินการแลว  - จัดกิจกรรมฟนฟู สงเสริมการทองเที่ยว สํานักปลัด 

                  ธรรมชาติ และอนุรกัษส่ิงแวดลอม เทศบาล 

                        
4 โครงการสงเสริมการทองเที่ยว 

ภายในเขตเทศบาล 

  

400,000 0.00 400,000 - - - อยูในชวงเกิดโรค 
ระบาดไวรัสโคโรนา 

- - สํานักปลัด 
เทศบาล 
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2.4 การกํากบัการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลเมืองปากชอง อําเภอเมืองปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา 
 

 
 
 
 
 
 

ประเด็นการประเมิน มีการ
ดําเนินงาน 

ไมมีการ
ดําเนินงาน 

สวนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  เพื่อจัดทํา 
    แผนพัฒนาทองถิ่น 

  

3. มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น   
6. มีคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมทองถิ่นพิจารณา 

รางแผนพัฒนาทองถิ่น 
  

สวนที่ 2 การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น   
1. มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของทองถิ่นมาจัดทําฐานขอมูล   
2. มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน   
3. มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถิ่น(swot)เพื่อประเมินสภาพ 
    การพัฒนาทองถิ่น 

  

4. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นท่ีสอดคลอง   
5. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่น 
   ท่ีสอดคลอง กับยุทธศาสตรจังหวัด 

  

6. มีการกําหนดจุดมุงหมาย เพื่อการพัฒนาทองถิ่นท่ีย่ังยืน   
7. มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น   
8. มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
9. มีการกําหนดยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด   
10. มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา   
11. มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร   
12. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร   
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สวนที่ ๓  ผลการวิเคราะหการติดตามและประเมินผล 
 

๑. ผลการพิจารณาติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลอง 

ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลอง 
แผนพัฒนาเทศบาล(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของเทศบาลเมืองปากชอง   

 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนท่ีได 

๑. ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐาน 
    ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

๒๐ ๑๘.๖๓ 

๒ การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ ๒๐ ๑๗.๘๗ 

๓. ยุทธศาสตร ประกอบดวย ๖๐ ๕๕ 

๓.๑ ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  (๑๐) ๙.๑๓ 

๓.๒ ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
      ในเขตจังหวัด  

(๑๐) 
๙.๑๓ 

๓.๓ ยุทธศาสตรจังหวัด  (๑๐) ๙ 

๓.๔ วิสัยทัศน  (๕) ๔.๖๒ 

๓.๕ กลยุทธ  (๕) ๔.๖๒ 

๓.๖ เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ  (๕) ๔.๕ 

๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร  (๕) ๔.๖๒ 

๓.๘ แผนงาน  (๕) ๔.๘๘ 

๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม  (๕) ๔.๕ 

รวมคะแนน ๑๐๐ ๙๑.๕๐ 
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ผลการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 

เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาเทศบาล(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  
ของเทศบาลเมืองปากชอง 

 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ท่ีได 

๑.ขอมูล
สภาพท่ัวไป
และขอมูล
พ้ืนฐานของ
องคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
(๑) ขอมูลเก่ียวกับดานกายภาพ เชน ท่ีตั้งของหมูบาน/ชุมชน/ตําบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของ
แหลงน้ํา ลักษณะของไม/ปาไม ฯลฯ ดานการเมือง/การปกครอง เชน เขต
การปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 
 

๒๐ 
(๓) 
 

๑๘.๖๓ 
๒.๖๓ 

(๒) ขอมูลเก่ียวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการปกครอง การ
เลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เชน ขอมูลเก่ียวกับจํานวนประชากร และชวง
อายุและจํานวนประชากร ฯลฯ 
 

(๒) ๒ 

(๓) ขอมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษาสาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห ฯลฯ 
 

(๒) 
 

๒ 

(๔) ขอมูลเก่ียวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เชน การคมนาคมขนสง การไฟฟา 
การประปา โทรศัพท ฯลฯ 
 

(๒) 
 

๒ 

(๕) ขอมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การประมง การปศุ
สัตว การบริการ การทองเท่ียว อุตสาหกรรม การพาณิชย/กลุมอาชีพ 
แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน (ดานการเกษตรและแหลง
น้ํา) 
 

(๒) 
 

๒ 

(๖) ขอมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การนับถือศาสนา
ประเพณีและงานประจําป ภูมิปญญาทองถ่ิน ภาษาถ่ิน สินคาพ้ืนเมืองและ
ของท่ีระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 
 

(๒) 
 

๒ 

(๗) ขอมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้ํา ปาไม ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 
 

(๒) 
 

๒ 

(๘) การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินหรือการ
ใชขอมูล จปฐ. 
 

(๒) 
 

๒ 

(๙) การประชุมประชาคมทองถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และการดําเนินการ
ประชุมประชาคมทองถ่ิน โดยใชกระบวนการรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจ 
รวมตรวจสอบ รวมรับประโยชน รวมแกปญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยน
เรียนรู เพ่ือแกปญหาสําหรับการพัฒนาทองถ่ินตามอํานาจหนาท่ีของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

(๓) 
 

๒ 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ท่ีได 

๒ . การ
วิเคราะห 
สภาวการณ
และ 
ศักยภาพ 
 
 

 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะหท่ีครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคลองยุทธศาสตร
จังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน นโยบายของผูบริหารทองถ่ิน 
รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ และ Thailand ๔.๐ 
 

๒๐ 
(๕) 
 

๑๗.๘๗ 
๔ 

(๒) การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใชผล
ของการบังคับใช สภาพการณท่ีเกิดข้ึนตอการพัฒนาทองถ่ิน 
 

(๓) ๒.๗๕ 

(๓) การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข          
ความยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติด เทคโนโลย ีจารีตประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ินเปนตน 
 

(๓) ๒.๘๘ 

(๔) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายไดครัวเรือน การสงเสริมอาชีพ 
กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุมตางๆ สภาพทาง
เศรษฐกิจและความเปนอยูท่ัวไป เปนตน 
 

(๓) ๓ 

(๕) การวิเคราะหสิ่งแวดลอมพ้ืนท่ีสีเขียวธรรมชาติตางๆ ทางภูมิศาสตร 
กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดข้ึน การประดิษฐท่ีมีผลตอสิ่งแวดลอมและการ
พัฒนา 
 

(๓) ๓ 

(๖) ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบัน
และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถ่ิน ดวยเทคนิค SWOT Analysis ท่ี
อาจสงผลตอการดําเนินงานไดแก S-Strength (จุดแข็ง)W –Weakness 
(จุดออน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Threat (อุปสรรค) 
 

(๓) ๒.๒๕ 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ท่ีได 

๓. ยุทธศาสตร 
๓.๑ 
ยุทธศาสตร
ขององคกร 
ปกครองสวน
ทองถ่ิน 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของทองถ่ิน ประเด็น
ปญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินและเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร
ชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและ Thailand ๔.๐ 

(๖๐) 
(๑๐) 

๕๕ 
๙.๑๓ 

๓.๒ 
ยุทธศาสตร
ขององคกร
ปกครองสวน
ทองถ่ินในเขต
จังหวัด 

สอดคลองและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของทองถ่ิน 
และยุทธศาสตรจังหวัดและเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตรชาติ  
๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและThailand ๔.๐ 

(๑๐) ๙.๑ 

๓.๓ 
ยุทธศาสตร
จังหวัด 
 

สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรพัฒนาภาค
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน
นโยบาย/ยุทธศาสตร คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตรชาต ิ๒๐ ป และ Thailand ๔.๐ 

(๑๐) ๙ 

๓.๔ วิสัยทัศน 
 

วิสัยทัศน ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตองการจะเปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับโอกาสและ
ศักยภาพท่ีเปนลักษณะเฉพาะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และสัมพันธ
กับโครงการพัฒนาทองถ่ิน 
 

(๕) ๔.๖๒ 

๓.๕ กลยุทธ 
 

แสดงใหเห็นชองทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งท่ีตองทําตามอํานาจหนาท่ีของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศน หรือแสดงให
เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะดําเนินการใหบรรลุวิสัยทัศนนั้น 
 

(๕) ๔.๖๒ 

๓.๖ 
เปาประสงคของ
แตละประเด็น
กลยุทธ 

เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความสอดคลองและสนับสนุนตอกล
ยุทธท่ีจะเกิดข้ึน มุงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 

(๕) ๔.๕ 

๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร 
(Positioning) 

ความมุงม่ันอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงเกิดจากศักยภาพของพ้ืนท่ีจริง ท่ีจะ
นําไปสูผลสําเร็จทางยุทธศาสตร 
 

(๕) ๔.๖๒ 

๓.๘ แผนงาน 
 

แผนงานหรือจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กําหนดจุดมุงหมายใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกิดจากเปาประสงค ตัวชี้วัดคาเปาหมาย 
กลยุทธ จุดยืนทางยุทธศาสตรและยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีมีความชัดเจน นําไปสูการจัดทําโครงการพัฒนาทองถ่ินใน
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกลาว 

(๕) ๔.๘๘ 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน
เต็ม 

คะแนนท่ี
ได 

๓.๙ ความ
เชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตรใน
ภาพรวม 
 

ความเชื่อมโยงองครวมท่ีนําไปสูการพัฒนาทองถ่ินท่ีเกิดผลผลิต /โครงการ
จากแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ในเขตจังหวัดและยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

(๕) ๔.๕ 

รวม ๑๐๐ ๙๑.๕๐ 
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๒. ผลการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลอง 
 

ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลอง 
แผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของเทศบาลเมืองปากชอง  

 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนท่ี

ได 
๑. การสรุปสถานการณการพัฒนา  ๑๐ ๙ 

๒. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ๑๐ ๙ 

๓. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  ๑๐ ๘.๕ 

๔. แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา  ๑๐ ๘.๖๒ 

๕. โครงการพัฒนา ประกอบดวย ๖๐ ๕๔.๘๘ 

๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) ๔.๗๕ 

๕.๒  กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ (๕) ๕ 

๕.๓  เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้ง  
                งบประมาณไดถูกตอง 

(๕) ๔.๗๕ 

๕.๔  โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (๕) ๔.๕ 

๕.๕  เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

(๕) ๔.๖๒ 

๕.๖  โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0 (๕) ๔.๒๕ 

๕.๗  โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด (๕) ๔.๖๒ 

๕.๘  โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติ 
ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืนภายใตหลักประชารัฐ 

(๕) ๔.๓๘ 

๕.๙   งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) ๔.๕ 

๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) ๔.๘๘ 

        ๕.๑๑ มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลท่ี 
คาดวาจะไดรับ 

(๕) ๔.๓๘ 

๕.๑๒ ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค (๕) ๔.๒๕ 

รวม ๑๐๐ ๙๐ 
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ผลการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลอง
แผนพัฒนาเทศบาล(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของเทศบาลเมืองปากชอง 
 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ท่ีได 

 

๑.การสรุป
สถานการณ 
การพัฒนา 
 

 

เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน (ใชการวิเคราะห SWOT Analysis/Demand 
(DemandAnalysis)/Global Demand และ Trend ปจจยัและ
สถานการณการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนา อยางนอยตอง
ประกอบ ดวยการวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ, ดานสังคม, 
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม)  
 

 

(๑๐) 
 

๙ 

 

๒. การประเมินผล
การนําแผนพัฒนา
ทองถิ่นในเชิง
ปริมาณ 
 

 

๑) การควบคุมท่ีมีการใชตัวเลขตางๆ เพ่ือนํามาใชวัดผลในเชิง
ปริมาณ เชน การวัดจํานวนโครงการ กิจกรรม งานตางๆ ก็คือ
ผลผลิตนั่นเองวาเปนไปตามท่ีตั้งเปาหมายเอาไวหรือไมจํานวนท่ี
ดําเนินการจริงตามท่ีไดกําหนดไวเทาไหร จํานวนท่ีไมสามารถ
ดําเนินการไดมีจํานวนเทาไหร สามารถอธิบายไดตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาทองถ่ินตามอํานาจ
หนาท่ีท่ีไดกําหนดไว 
๒) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ี
ดําเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 
 

 

(๑๐) 
 

๙ 

 

๓. การประเมินผล
การนําแผนพัฒนา
ทองถิ่นในเชิง
คุณภาพ 
 

 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ คือการ
นําเอาเทคนิคตางๆ มาใชเพ่ือวัดวาภารกิจ โครงการกิจกรรม งาน
ตางๆ ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีนั้นๆ ตรงตอความตองการของ
ประชาชนหรือไมและเปนไปตามอํานาจหนาท่ีหรือไม ประชาชนพึง
พอใจหรือไม สิ่งของวัสดุครุภัณฑ การดําเนินการตางๆ มีสภาพ
หรือลักษณะถูกตอง คงทน ถาวร สามารถใชการไดตาม
วัตถุประสงคหรือไม ซ่ึงเปนไปตามหลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการท่ีบรรลุวัตถุประสงคและ
เปาหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามท่ีไดรับงบประมาณมา
ดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสวนราชการหรือ
หนวยงาน 
 

 

(๑๐) 
 

๘.๕ 

 ๒) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ี
ดําเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ท่ีได 

 

๔ . แผนงาน
และ 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนา 
 

 

๑) วิเคราะหแผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดานตางๆ มีความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในมิติตางๆ จนนําไปสูการ
จัดทําโครงการพัฒนาทองถ่ินโดยใช SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณา
การ (Integration) กับองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีพ้ืนท่ีติดตอกัน 
๒) วิเคราะหแผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดานตางๆ ท่ีสอดคลองกับการแกไข
ปญหาความยากจน หลักประชารัฐ  

 

(๑๐) 
 

๘.๖๒ 

 

๕. โครงการ
พัฒนา 
๕.๑ ความ
ชัดเจนของชื่อ
โครงการ 
 

 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
เปนโครงการท่ีมีวัตถุประสงคสนองตอแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินและดําเนินการเพ่ือใหการพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีกําหนดไว ชื่อโครงการมี
ความชัดเจนมุงไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งอานแลวเขาใจไดวาจะพัฒนาอะไรใน
อนาคต 
 

 

(๖๐) 
(๕) 

 

๕๔.๘๘ 
๔.๗๕ 

 

๕.๒ กําหนด
วัตถุประสงค 
สอดคลองกับ
โครงการ 

 

มีวัตถุประสงคชัดเจน (clear objective) โครงการตองกําหนด
วัตถุประสงคสอดคลองกับความเปนมาของโครงการ สอดคลองกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการดําเนินงานตองสอดคลองกับวัตถุประสงค  
มีความเปนไปไดชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 
 

 

(๕) 
 

๕ 

 

๕.๓ เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ ) มี
ความชัดเจน
นําไปสูการตั้ง
งบประมาณได
ถูกตอง 

 

สภาพท่ีอยากใหเกิดข้ึนในอนาคตเปนทิศทางท่ีตองไปใหถึงเปาหมาย
ตองชัดเจน สามารถระบุจํานวนเทาไร กลุมเปาหมายคืออะไร มีผลผลิต
อยางไร กลุมเปาหมาย พ้ืนท่ีดําเนินงาน และระยะเวลาดําเนินงาน 
อธิบายใหชัดเจนวาโครงการนี้จะทําท่ีไหน เริ่มตนในชวงเวลาใดและจบ
ลงเม่ือไร ใครคือกลุมเปาหมายของโครงการ หากกลุมเปาหมายมีหลาย
กลุม ใหบอกชัดลงไปวาใครคือกลุมเปาหมายหลัก ใครคือกลุมเปาหมาย
รอง 

 

(๕) 
 

๔.๗๕ 

 

๕.๔ โครงการมี
ความสอดคลอง 
กับแผน
ยุทธศาสตร ๒๐ 
 

 

โครงการสอดคลองกับ (๑) ความม่ันคง (๒) การสรางความสามารถใน
การแขงขัน (๓) การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน (๔) การสราง
โอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม (๕) การสรางการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (๖) การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือใหเกิดความม่ันคง ม่ังค่ัง 
ยั่งยืน 
 

 

(๕) 
 

๔.๕ 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ท่ีได 

๕.๕ เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ )  
มีความ
สอดคลองกับ
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ และ 
สังคมแหงชาติ 
 

โครงการมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับท่ี ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคน
เปนศูนยกลางการพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป         
(๔) ยึดเปาหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนําไปสู
การปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจังใน ๕ ปท่ีตอยอดไปสูผลสัมฤทธิ์
ท่ีเปนเปาหมายระยะยาว ภายใตแนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับ
ศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสราง
สังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ (๓) การลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม (๔) 
การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง (๕) การสรางความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (๖) 
การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

(๕) ๔.๖๒ 

๕.๖ โครงการมี
ความสอดคลอง
กับ Thailand 
๔.๐ 
 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจ
ไปสู Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวย
นวัตกรรม ทํานอย ไดมาก เชน (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินคา โภค
ภัณฑไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศ
ดวยภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี ความคิด
สรางสรรคและนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคา 
ไปสูการเนนภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการท่ีเติมเต็มดวยวิทยาการ 
ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลย ีและการวิจัย
และพัฒนาแลวตอยอดความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ เชน ดานเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 
 

(๕) ๔.๒๕ 

๕.๗ โครงการ
สอดคลอง 
กับยุทธศาสตร
จังหวัด 

 

โครงการพัฒนาทองถ่ินมีความสอดคลองกับหวงระยะเวลาของแผน 
พัฒนาจังหวัดท่ีไดกําหนดข้ึน เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ินเสมือน
หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซ่ึงไมสามารถแยกสวนใดสวนหนึ่ง
ออกจากกันได นอกจากนี้โครงการพัฒนาทองถ่ินตองเปนโครงการ
เชื่อมตอหรือเดินทางไปดวยกันกับยุทธศาสตรจังหวัดท่ีไดกําหนดข้ึนท่ี
เปนปจจุบนั 
 

(๕) ๔.๖๒ 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ท่ีได 

๕.๘ โครงการแกไข
ปญหาความยากจน
หรือการเสริมสราง
ใหประเทศชาติ 
ม่ันคง ม่ังค่ัง  
ยั่งยืนภายใต 
หลักประชารัฐ 

เปนโครงการท่ีดําเนินการภายใตพ้ืนฐานความพอเพียงท่ีประชาชน
ดําเนินการเองหรือรวมดําเนินการ เปนโครงการตอยอดและขยายได
เปนโครงการท่ีประชาชนตองการเพ่ือใหเกิดความยั่งยืน ซ่ึงมีลักษณะ
ท่ีจะใหทองถ่ินมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนทองถ่ินท่ีพัฒนาแลว 
ดวยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียง
ทองถ่ิน(ดานการเกษตรและแหลงน้ํา) (LSEP) 

(๕) ๔.๓๘ 

 

๕.๙ งบประมาณ มี
ความสอดคลองกับ
เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 
 

 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคํานึงถึงหลักสําคัญ ๕ ประการใน
การจัดทาโครงการไดแก (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความ
มีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิผล 
(Effectiveness) (๔)ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปรงใส 
(Transparency) 

 

(๕) 
 

๔.๕ 

 

๕.๑๐ มีการ
ประมาณการราคา
ถูกตองตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 

 

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาตองใหสอดคลองกับโครงการ
ถูกตองตามหลักวิชาการทางชาง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ทองถ่ินมีความโปรงใสในการกําหนดราคาและตรวจสอบไดในเชิง
ประจกัษ  

 

(๕) 
 

๔.๘๘ 

 

๕.๑๑ มีการกําหนด
ตัวชี้วัด ( KPI)และ
สอดคลองกับ
วัตถุประสงคและผล
ท่ีคาดวาจะไดรับ 
 

 

มีการกําหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI)
ท่ี สามารถวัดได (measurable) ใชบอกประสิทธิผล 
(effectiveness)ใชบอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได เชน การ
กําหนดความพึงพอใจ   การกําหนดรอยละ การกําหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงคท่ีเกิดท่ีสิ่งท่ีไดรับ (การคาดการณ คาดวาจะ
ไดรับ) 

 

(๕) 
 

๔.๓๘ 

 

๕.๑๒ ผลท่ีคาดวา
จะไดรับสอดคลอง
กับวัตถุประสงค 
 

 

ผลท่ีไดรับเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนไดจริงจากการดําเนินการตามโครงการ
พัฒนาซ่ึงสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีตั้งไว การไดผลหรือผลท่ี
เกิดข้ึนจะตองเทากับวัตถุประสงคหรือมากกวาวัตถุประสงค ซ่ึงการ
เขียนวัตถุประสงคควรคํานึงถึง (๑) มีความเปนไปไดและมีความ
เฉพาะ 
เจาะจง ในการดําเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับ
ของความสําเร็จได (๓) ระบุสิ่งท่ีตองการดําเนินงานอยางชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากท่ีสุดและสามารถปฏิบัติได (๔) เปนเหตุเปนผล 
สอดคลองกับความเปนจริง(๕) สงผลตอการบงบอกเวลาได 

 

(๕) 
 

๔.๒๕ 

รวม ๑๐๐ ๙๐ 
 

 



72 
 

 

3. ผลความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองปากชองประจําปงบประมาณ พ.ศ.  256๓   
   (ภายในเขตเทศบาลเมืองปากชอง)   
 จากการเก็บขอมูลแบบสอบถามจากประชาชนตอการดําเนินงานของเทศบาลเมืองปากชอง จํานวน  ๒๓ ชุมชน     
จํานวน  ๙๒  ชุด  ไมสมบูรณ  ๑๓  ชุด  มีผูตอบแบบสอบถาม  ๘๘ ชุด จําแนกรายละเอียดไดดังนี้ 
 

ผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองปากชองในภาพรวม 

 
ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ (หนวย:คน) ภาพรวม 
มาก
ท่ีสุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

นอย 
 

(๒) 

นอย
ท่ีสุด 
(๑) 

คาเฉล่ีย เกณฑ 
ระดับ 

รอยละ 

1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมี 
   สวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 

18 
 

49 
 

18 
 

3 
 

0 
 

3.93 
 

มาก 
 

78.64 
 

2) มีการประชาสัมพันธให 
   ประชาชนรับรูขอมูลของ 
   โครงการ/กิจกรรม 

18 
 

49 
 

17 
 

3 
 

1 
 

3.91 
 

มาก 
 

78.18 
 

3) มีการเปดโอกาสใหประชาชน 
    แสดงความคิดเห็นในโครงการ/ 
    กิจกรรม 

15 
 

44 
 

23 
 

5 
 

1 
 

3.76 
 

มาก 
 

75.23 
 

4) มีการรายงานผลการดําเนินงาน 
    ของโครงการ/กิจกรรมตอ 
    สาธารณะ 

15 
 

51 
 

18 
 

4 
 

0 
 

3.88 
 

มาก 
 

77.50 
 

5) การเปดโอกาสใหประชาชน 
   ตรวจสอบการดําเนินโครงการ/ 
    กิจกรรม 

15 
 

44 
 

17 
 

10 
 

2 
 

3.68 
 

มาก 
 

73.64 
 

6) การดําเนินงานเปนไปตาม   
    ระยะเวลาท่ีกําหนด 

17 
 

41 
 

25 
 

4 
 

1 
 

3.78 
 

มาก 
 

75.68 
 

7) ผลการดําเนินโครงการ/ 
    กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 
    ของประชาชนในทองถ่ิน 

17 
 

53 
 

11 
 

7 
 

0 
 

3.91 
 

มาก 
 

78.18 
 

๘)  ประโยชนท่ีประชาชนรับจาก 
     การดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

27 
 

42 
 

15 
 

4 
 

0 
 

4.05 
 

มาก 
 

80.91 
 

รวมคาเฉล่ียท้ังส้ิน 
 

17.75 
 

 
46.63 

 

 
18.๐๐ 

 

 
5.๐๐ 

 

 
0.63 

 

 
3.86 

 

 
มาก 

 

 
77.25 

 

 
จากการตอบแบบสอบถามพบวา   ผูตอบแบบสอบถาม ท่ีมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของ

เทศบาลเมืองปากชองในภาพรวมมีระดับความพึงพอใจในระดับมาก  มากท่ีสุด ท้ัง ๘ ประเด็น  และทุกประเด็นมี
ระดับความพึงพอใจรอยละ ๗๐  ข้ึนไป 
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4. ผลความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองปากชองประจําปงบประมาณ พ.ศ.  256๓ 
    (รายโครงการ)   

จากการเก็บขอมูลแบบสอบถามรายโครงการจากประชาชนตอการดําเนินงานของเทศบาลเมืองปากชอง  
จํานวน  ๑๑ โครงการ    มีผูตอบแบบสอบถามจํานวน  ๑๓๔  ชุด  ไมสมบูรณ ๕๒ ชุด  
 

ผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองปากชองในภาพรวม 

 
ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ(หนวย:คน) ภาพรวม 
มาก
ท่ีสุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

นอย 
 

(๒) 

นอย
ท่ีสุด 
(๑) 

คาเฉล่ีย เกณฑ 
ระดับ 

รอยละ 

1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมี  
   สวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 

22 
 

100 
 

12 
 

0 0 
 

4.07 
 

มาก 
 

81.49 
 

2 )มีการประชาสัมพันธใหประชาชน 
   รับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 

20 
 

106 
 

8 
 

0 0 
 

4.09 
 

มาก 
 

81.79 
 

3) มีการเปดโอกาสใหประชาชน 
   แสดงความคิดเห็นในโครงการ/ 
   กิจกรรม 

30 
 

90 
 

13 
 

0 0 
 

4.13 
 

มาก 
 

82.56 
 

4) มีการรายงานผลการดําเนินงาน 
   ของโครงการ/กิจกรรมตอ 
   สาธารณะ 

30 
 

88 
 

16 
 

0 0 
 

4.10 
 

มาก 
 

82.09 
 

5 ) การเปดโอกาสใหประชาชน 
    ตรวจสอบการดําเนินโครงการ/ 
    กิจกรรม 

33 
 

87 
 

13 
 

0 0 
 

4.15 
 

มาก 
 

83.01 
 

6) การดําเนินงานเปนไปตาม 
   ระยะเวลาท่ีกําหนด 

43 
 

78 
 

13 
 

0 0 
 

4.22 
 

มาก 
 

84.48 
 

7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
   นําไปสูการแกไขปญหาของ 
   ประชาชนในทองถ่ิน 

45 
 

76 
 

13 
 

0 0 
 

4.24 
 

มาก 
 

84.78 
 

๘)  ประโยชนท่ีประชาชนรับจากการ 
    ดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

40 
 

81 
 

13 
 

0 0 
 

4.20 
 

มาก 
 

84.03 
 

รวมคาเฉล่ียท้ังส้ิน 32.88 
 

88.25 
 

12.63 
 

0 
 

0 
 

4.15 
 

มาก 
 

83.03 
 

 
จากการตอบแบบสอบถามพบวา   ผูตอบแบบสอบถาม มีระดับความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของ

เทศบาลเมืองปากชองในภาพรวมท่ีระดับความพอใจมาก  มากท่ีสุด  ท้ัง ๘ ประเด็น  และทุกประเด็นมีระดับความ
พึงพอใจรอยละ  ๘๐  ข้ึนไป 
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สวนที่ 4 สรุปผล ขอสังเกต และขอเสนอแนะ 
 
1. สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม 

 ปงบประมาณ พ.ศ.256๓ เทศบาลเมืองปากชองไดรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนา       
โดยแยกตามยุทธศาสตรและแผนงาน  ดังนี้ 
๑.)ยุทธศาสตรการพัฒนาการสานตอแนวทางพระราชดําริ 

(๑.1)  แผนงานสาธารณสุข 
ไดรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนา จํานวนท้ังสิ้น 1 โครงการ    

งบประมาณจํานวน   460,000 บาท มีโครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ  จํานวน 1 โครงการ 
เบิกจายงบประมาณ 460,000 บาท   

๒.) ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยูรวมกันอยางมีความสุข 
(๒.๑)  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
          ไดรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนา จํานวนท้ังสิ้น 1  โครงการ  
งบประมาณจํานวน  100,000 บาท   ยังไมไดดําเนินการ  จํานวน 1  โครงการ  
งบประมาณจํานวน 100,000 บาท 
(๒.๒)  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
          ไดรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนา จํานวนท้ังสิ้น 5 โครงการ  
งบประมาณจํานวน   2,525,000 บาท  มีโครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ    
จํานวน ๒ โครงการ   เบิกจายงบประมาณ ๖๒,๐๖๕ บาท    
ยังไมไดดําเนินการ  จํานวน ๓ โครงการ งบประมาณจํานวน  ๒,๔๔๕,๐๐๐ บาท 
(๒.๓)  แผนงานการศึกษา 
           ไดรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนา  จํานวนท้ังสิ้น  2 โครงการ   
งบประมาณจํานวน  62,000 บาท  มีโครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ  จํานวน  1  โครงการ   
เบิกจายงบประมาณ 6,000 บาท  มีโครงการท่ียังไมไดดําเนินการ  จํานวน 1  โครงการ 
งบประมาณจํานวน  ๕๐,๐๐๐  บาท    
(2.4)  แผนงานสาธารณสุข 

ไดรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนา จํานวนท้ังสิ้น  1  โครงการ    
งบประมาณ จํานวน  1,700,000 บาท มีโครงการท่ียังไมไดดําเนินการ จํานวน 1 โครงการ  
งบประมาณจํานวน 1,700,000 บาท 
(๒.๕)  แผนงานสังคมสงเคราะห 
           ไดรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนา จํานวนท้ังสิ้น 2  โครงการ   
งบประมาณจํานวน 1,100,000 บาท มีโครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 2โครงการ  
เบิกจายงบประมาณ 436,842 บาท    
(๒.7)  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
  ไดรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนา จํานวนท้ังสิ้น  3 โครงการ  
งบประมาณจํานวน  650,000 บาท  มีโครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน  3 โครงการ 
เบิกจายงบประมาณ 309,052 บาท  
 

 
 



75 
 

 (๒.๗)  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
           ไดรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนา จํานวนท้ังสิ้น  1 โครงการ  
งบประมาณจํานวน 45,000 บาท  มีโครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ    จํานวน  1 โครงการ 
เบิกจายงบประมาณ 28,800 บาท    
(๒.๘ ) แผนงานการพาณิชย 
            ไดรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนา จํานวนท้ังสิ้น  1 โครงการ  
งบประมาณจํานวน 100,000 บาท  มีโครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ  จํานวน  1 โครงการ  
เบิกจายงบประมาณ 95,820  บาท    
(๒.๙) แผนงานงบกลาง 
          ไดรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนา จํานวนท้ังสิ้น 3  โครงการ  
งบประมาณจํานวน 52,479,600 บาท มีโครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 3 โครงการ 
เบิกจายงบประมาณ 49,722,200  บาท   

๓.) ยุทธศาสตรเสริมสรางความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปญหาความยากจน 
(๓.๑)  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ไดรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนา จํานวนท้ังสิ้น   1  โครงการ    
งบประมาณจํานวน 300,000 บาท  มีโครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ  จํานวน 1  โครงการ 
เบิกจายงบประมาณ 49,844  บาท    

๔.) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา 
(๔.๑)  แผนงานการศึกษา 

ไดรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนา จํานวนท้ังสิ้น  1๙  โครงการ   
งบประมาณจํานวน  26,329,580 บาท มีโครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน  8 โครงการ 
เบิกจายงบประมาณ 19,073,727  บาท มีโครงการท่ียังไมไดดําเนินการ  จํานวน ๑๑  โครงการ 
งบประมาณจํานวน   ๑,๔๒๖,๖๐๐ บาท   

๕. )ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารบานเมืองท่ีดี 
(๕.๑)  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ไดรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนา จํานวนท้ังสิ้น 19 โครงการ     
งบประมาณจํานวน  4,545,000 บาท  มีโครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ  จํานวน 13 โครงการ  
เบิกจายงบประมาณ  992,689 บาท และมีโครงการท่ียังไมไดดําเนินการ  จํานวน ๖ โครงการ 
งบประมาณจํานวน ๓,๕๖๐,๐๐๐ บาท  
(๕.๒)  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
         ไดรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนา จํานวนท้ังสิ้น  1   โครงการ    
งบประมาณจํานวน  500,000 บาท  ยังไมไดดําเนินการ  จํานวน 1  โครงการ    
งบประมาณจํานวน  500,000  บาท 
(๕.๓)  แผนงานการศึกษา 
          ไดรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนา จํานวนท้ังสิ้น  5   โครงการ  
งบประมาณจํานวน  4,220,000 บาท  มีโครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน ๔  โครงการ  
เบิกจายงบประมาณ ๔,๑๗๐,๐00  บาท ยังไมไดดําเนินการ  จํานวน 1  โครงการ   
งบประมาณจํานวน  50,000  บาท 
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(๕.๔)  แผนงานสาธารณสุข 
           ไดรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนา จํานวนท้ังสิ้น  2  โครงการ  
งบประมาณจํานวน  6,651,100 บาท มีโครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน ๒ โครงการ  
เบิกจายงบประมาณ 6,651,100 บาท   
(5.๕)  แผนงานสังคมสงเคราะห 
            ไดรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนา จํานวนท้ังสิ้น  1   โครงการ  
งบประมาณจํานวน  500,000  บาท  มีโครงการท่ียังไมไดดําเนินการ  จํานวน  1  โครงการ 
งบประมาณ  จํานวน  500,000  บาท 
(๕.๖)  แผนงานเคหะและชุมชน 
            ไดรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนา จํานวนท้ังสิ้น  5   โครงการ  
งบประมาณจํานวน 11,655,200บาท  มีโครงการท่ีดําเนินการแลวเสรจ็  จํานวน  ๔  โครงการ 
เบิกจายงบประมาณ ๑1,๕51,848 บาท และมีโครงการท่ียังไมไดดําเนินการ จํานวน ๑ โครงการ 
งบประมาณจํานวน 50,000 บาท 
(๕.๗)  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
             ไดรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนา จํานวนท้ังสิ้น  3 โครงการ  
งบประมาณจํานวน 2,250,000 บาท  มีโครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 1 โครงการ 
เบิกจายงบประมาณ ๘๔,๓๕๕  บาท  และมีโครงการท่ียังไมไดดําเนินการ  จํานวน 2  โครงการ 
งบประมาณจํานวน  ๒,๑50,000  บาท 

๖.) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
(๖.๑)  แผนงานเคหะและชุมชน 
  ไดรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนา จํานวนท้ังสิ้น ๑ โครงการ  
งบประมาณจํานวน 1,236,000 บาท  มีโครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน ๑ โครงการ 
เบิกจายงบประมาณ 1,236,000 บาท   

๗.) ยุทธศาสตรการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหเกิดความสมดุลอยางย่ังยืน 
(๗.๑)  แผนงานเคหะและชุมชน 

ไดรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนา จํานวนท้ังสิ้น  ๑ โครงการ    
งบประมาณจํานวน 3,000,000 บาท  มีโครงการท่ียังไมไดดําเนินการ  จํานวน ๑ โครงการ  
งบประมาณจํานวน  3,000,000 บาท 

๘.) ยุทธศาสตรการทองเท่ียว  ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา 
(๘.๑)  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ไดรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนา จํานวนท้ังสิ้น 4 โครงการ    
งบประมาณจํานวน  1,150,000 บาท  มีโครงการท่ีดําเนนิการแลวเสรจ็ จาํนวน 4 โครงการ  
เบิกจายงบประมาณ 406,862  บาท   
(๘.๒ ) แผนงานการศึกษา 

ไดรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนา  จํานวนท้ังสิ้น 4 โครงการ  
 งบประมาณจํานวน  6,607,000 บาท  มีโครงการท่ีดําเนนิการแลวเสรจ็ จาํนวน 4 โครงการ   
เบิกจายงบประมาณ 6,607,000    บาท    
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(๘.๓)  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ไดรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนา จํานวนท้ังสิ้น  17 โครงการ   
งบประมาณจํานวน  4,270,000 บาท  มีโครงการท่ีดําเนนิการแลวเสรจ็ จาํนวน 10  โครงการ  
เบิกจายงบประมาณ 2,484,916 บาท  และมีโครงการท่ียังไมไดดําเนินการ  จํานวน  7  โครงการ  
งบประมาณจํานวน ๑,๕๙๐,๐๐๐ บาท 
 

จากการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาท่ีเทศบาลเมืองปากชอง  ไดตั้งงบประมาณ
รายจายประจําป  พ.ศ. 256๓   เพ่ือดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ประกอบดวย 8  ยุทธศาสตร              
10 แผนงาน  รวม 103 โครงการ  ซ่ึงเทศบาลไดบริหารการเบิกจายเงินงบประมาณใหเปนไปตามอํานาจหนาท่ี ระเบียบ    
ขอกฎหมาย และหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของตาง ๆ เพ่ือใหบรรลุเปาประสงคท่ีตั้งไวอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอองคกรและประชาชนโดยรวม  ดังนี้   

เชิ งป ริม าณ   เทศบาล เมื อ งป ากช อง กํ าหนดแผนการดํ า เนิ น โครงการ/กิ จกรรม                    
ในปงบประมาณ พ.ศ.  2563 จํานวน 103 โครงการ ตั้งงบประมาณไว 132,435,480 บาท สามารถ
ดําเนินการแลวเสร็จ   จํานวน 66 โครงการ   เบิกจายงบประมาณแลว  เปนเงิน  104,429,119.22 บาท         
คิดเปนรอยละ ๗๘.๘๕  ของงบประมาณท่ีตั้งไว  มีโครงการท่ียังไมไดดําเนินการ  จํานวน  37 โครงการ   

เชิงคุณภาพ  เทศบาลเมืองปากชอง  สามารถบริหารจัดการโครงการท่ีไดรับอนุมัติงบประมาณ     
ในการดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  จะเห็นไดวาโครงการท่ีไดดําเนินการไปแลวนั้น กอใหเกิดประโยชนตอ
องคกร และสามารถสนองตอบความตองการของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองปากชอง ไดตามยุทธศาสตรการ
พัฒนาของเทศบาล 
 
2. ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต 

จากผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 256๓  พบวา การดําเนินการเกิดความลาชาและบาง
โครงการไมสามารถดําเนินการได เนื่องจากติดปญหา/อุปสรรค  หลายประการ ดังนี้ 
  1. มีการแพรระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 จึงทําใหโครงการท่ีเก่ียวของกับการรวมตัวกันของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีตองงดการดําเนินการไปกอนเพ่ือปองกันการแพรระบาดของเชื้อโรค  
  2. การจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลสูทองถ่ินมีความลาชา สงผลใหการดําเนินโครงการตาง ๆ      
ของเทศบาลเกิดความลาชาไปดวย 
  3. การดําเนินการบางโครงการติดปญหาในเรื่องขอกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการตาง ๆ       
จึงสงผลตอการพัฒนาทองถ่ิน 

จากปญหาและอุปสรรคดังกลาว เทศบาลเมืองปากชอง จึงควรปรับปรุงแผนการดําเนินโครงการ/
กิจกรรม ใหสอดคลองกับสถานการณการแพรระบาดของโรคไวรัสโคโรนา  2019 เพ่ือปองกันและระงับ
โรคติดตออันตรายดังกลาว ซ่ึงจําเปนตองมีการเวนระยะทางสังคม แมไมสามารถจัดทําโครงการไดอยางปกติ   แต
ยังตองมีการดูแลประชาชนในพ้ืนท่ีใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ การจัดทําโครงการตางๆ   ใหคํานึงถึง
สถานะการคลัง  รายไดและเงินจัดสรรจากรัฐบาล  เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันไมเอ้ืออํานวยตอการจัดเก็บ
รายไดของทองถ่ิน  ควรปรับวิธีการ แนวทางในการดําเนินการใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน และศึกษาทํา
ความเขาใจกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หนังสือสั่งการ เพ่ือใหการดําเนินการในองคกรเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
ถูกตอง รัดกุม และมีการบริหารโครงการอยางเหมาะสม   เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเกิดประโยชนตอเทศบาล
และประชาชนไดอยางยั่งยืน 


